
Provozní řád školní družiny při ZŠ Hořepník 
 

platnost od 1. 9. 2018 

Provozní doba: 

Provoz před zahájením školního vyučování: 6:10 – 7:40 hod. 

Provoz po skončení vyučování: 11:20 – 15:50 hod. 

                                                    

Užívané místnosti: 

místnost č. 40 – přízemí staré budovy 

 

 

Způsob přihlašování žáků: 

 přihlášení: na základě přihlášek a rozhodnutí ředitele školy,  

 odhlášení: na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, 

 vyloučení: na základě neplacení stanoveného poplatku nebo na základě opětovného závažného neslušného chování a vystupování žáka po 

projednání se zákonným zástupcem. 

 

Ustanovení o platbách: 

 poplatek: 100,- Kč za žáka/měsíc, 

 způsob platby: a) svolení k inkasu nebo složenkou. 

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky 

pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

 

Podmínky docházky do ŠD: 

ráno:   samostatný příchod žáka do školní družiny, 

odpoledne:  samostatný přechod žáka ze školní jídelny do vedlejší místnosti - ŠD (kontroluje třídní učitel), 

odchod žáků:  a) ředitel školy doporučuje první odpolední odchod v 14:00 hod. z hlediska nenarušení struktury činnosti, 

b) opuštění ŠD v daný čas na základě písemného požadavku zákonného zástupce, 

c) vyzvednutí žáka zákonným zástupcem (nebo jím pověřenou osobou) přes vnitřní telefon nepřítomnost žáka musí být ze strany 

zákonného zástupce omluvena. 

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD: 

 zodpovídá vychovatelka ŠD a případný zastupující pedagogický pracovník 

 

Pitný režim:  

a) do 13:30 hod. – využití nápojů ve ŠJ 

b) po 13:30 hod. – z vlastních zdrojů 

 

Užívání dalších prostor školy: 

 tělocvična ZŠ – v době od 12:30 hod. při nevyužití tělocvičny ZŠ na základě rozvrhu tříd a dodržování bezpečnosti práce a řádu tělocvičny, 

 učebna informatiky – od 14:00 hod. 

 

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby: 

a) informovat vedení školy, 

b) kontaktovat zákonného zástupce pomocí klasického telefonu, popř. mobilního telefonu, 

c) setrvat se žákem v prostoru ŠD do doby vyzvednutí, 

d) operativní řešení situace vedením školy. 

 

Dočasné umísťování žáků do školní družiny: 

a) při dělení třídy při výuce jazyků – pravidelné, (součást pracovní doby) 

b) při neplánované přerušené výuce – na základě operativního rozhodnutí vedení školy 

 

Pravidla styku s rodiči: 

 předběžně domluvená schůzka zák. zástupce (mimo provoz ŠD) s vedoucí vychovatelkou nebo vedením školy, 

 zák. zástupci mají možnost kdykoli řešit s vedoucí vychovatelkou a vedením školy zásadní problémy týkající se ŠD. 

 

Další činnosti organizované ŠD: 

 účast ŠD na školní akademii 

 účast ŠD na Dnu dětí 

 účast ŠD na vánoční besídce 

 účast ŠD na akcích dle rozhodnutí ředitelství školy 

 

 

 

  Ing. Milan Hupka 

ředitel školy 

 


