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Škotni c]ružina se ve své činnosti řjdí škoiským :ákonem č. 56I/ZOa4
Sb./§3ů/ o předš}.:o}r:íml základním, střednírn, v-,,zšším odborném a jrném
vzděLávan:_; r-ylrláškoLr ř:.14/2aa3 o zájmcvém r,,zdělárráni v pl"at_ném
znění a směrn:_ci školy. Směrn j,ce j e soirčásti orqanizačního řáclu
školy. IJrčuje, prarridla provo7-i]/ stanorlí režim Št, je závazný pro
pedagoqické praci:.rníky a má inf crnaLír,ní f unkci pro rodiče.
Pr,lkazateLne sezrrámeni rodrču s t ímto řádem provecie vyr-h,;vaLeli<a Šn
pří zápisu děti do Šn.

Práva a povínnosti žáků a jejich zákonných zástupců
ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů s pedagogickými pracovníky

Žác:- maií právo:
.r Dá škc's}_c slLlžc1, p, clle š]_r] s}_éhc :ák ra
b ) nosit se souhlasem zákonných zá.stupcu do Šn clrobné předrnět.y a

hrači.:y r;.hocit,ié pro },iru a mobilní telefonv, a}e za tyt-o předměty
si odpovídalí sami.

c ) na ochranu před j akoukoli f orrn-ou diskr:irnrn,ace a násilí, ma j í
právo na v:clěIání, svobodu myšlení, Ftojevu, shromažd'ování,
nábo žens tví. rja l]UPULrrlcr_ d dodržorráni základnich
psycholrygierric;kých pcdntíneil , niaj í právo být seznámeni s;e všemi
předpislz .se vztahenr k jelrch pobytu a činnosti v ŠP.

Žaci 1sou povínni:

a)

b)

c)

d)

e)

rlodr:žorzat.,rnrtřní řád ŠD, předpis,; a pr,,},yny
zcrrarzí a bezpečn:st,i, s nimi1 lryl i se. námen-
plnit po}.:yny peclaqogicl<ých pr acovníku šl.;oly
w souladu s právními předpisy a vnitřním řádem
pohybovat se jen v prostoru, }lterý k; činnosti
pracovnik, nesmí opustit ntistnost ŠD, budovu

čL-,ll rz I, n,,irr-ně

a pokl,rry vy,la rre

J],]

určí pedagogický
šl.:oly ani mísLo

čirrnosti Šn nez vědomí wychovatelky
chovat se slušně k dospějým a ostatnim žákum šl.:oly, dbát poi.:ynu
prac:vnrk,_t šk;.;
c}rowaL se tak, aby neohro::il zdravi svo j e ani j rných osob;
řá}:um j sou zal<ázátly všechn1. 6i.,n1 51 í l které j sou zdraví



š].:odlirré , )? :akázánr, nrsrt, rJriet, distrilruorrat a zneužívat
navykove lácky, (,]t.,gy, dlk,;hl], c Lcarety) v pLr sto::áci: s}_ol7,
j e zakázáno nos_it do ŠD předniěLy, kt-er:é by mohly- ohroz j t zdr:aví
a bezpečnost žáka nebo ;:_ných osob

f ) ;acha:et- s rrybawením Šn šetrně, ud::žovat učebnu Šo r ostatní
prostory školy w čistotě a pořáclku, c}-rrárriL maj etek před
pošLl:ením,, úmyslné poškození bude pr;;edna,no sie zákonnými
zástupci a bude dcrhodnul zpusob náhrady

g ) každý úraz, nehoelu sT,rol] ne bo sp,c 1rliáka ilrned lrlásrt
vychovatelc;e nebo peclagogic}:ému dozoru

h) respektovat o,sobní svoboc]u ostal,ních žáku a chovat se k sobě
navzá j em olii.eduplně, agresrvitu, hrubé žertováni nebo
šil:arrorrání _; rnýni clěť-mi okarnži_tě oh}aslt \/ycltD-.-at_elce nebo
*^,] -^^^' -,_ému J .,-oru.|J99aVU9J!,

Zákonní zástupci mají právo:
- řešit probiérny, pc:adavl<y, které s€ vzt-ahuj í i< Šn

s vychovatelkor: rr dohoclnutém termínu (aby nenarušcvali
probíhající přímou práci s žak1l)

Zákonní zástupci jsou povinni:
a) doc]ržovat čas a zpusoi; ocJchodu žáku uvedcný -r piihlaš,-,-e Š])
b) vyplňovat rcřihláš}.;u do Šn Ote pravclrvých údaju
c) ohlásit změny v ťrdajích žá].la
cl ) ohlásit změrty v ú,Jajích c oclchodu žák:.a , žádost. o uvolnění
€) uii::aciit úplatu za ŠU - viz Orqanizační řácl š}.loly
- Poplal_ky ve š},;o}ní družrně

IT. Provoz a vnitřní režim školní družiny

provozní doba
ŠP je v provolu celý š}_o1ní rok, ]<romě dnu, kcly jleditelka školy
rozh,cdne po dohodě se zřizovatelem l]rfvoz přerušrt_ 1ško}ní
prázdniny, ředitelské volno, rnintořádné ,,chřípkové p::ázdniny" ) ,

Prcvoz Šl _; e v dlbš šk.,Inílr vyučc.vánr:

Ranní provoz: 6:30 h * 7:40 řr

Příchod do ranního b].oku ŠD; 6:30 h - 6:40 h - školní budova č. 45

Odpolední provoz: ]-].:40 h - 15:20 _h

Propouštění dětí ze ŠO bude pravidelně ze školní budowy č. 45.
Ve výjimečnýeh případech ze školní budovy č. 1]_0 (pouze do 13,2O h).
Pro mimořádné odchrodové časy musí zákonný zástupce wlpsat žádanku
o uvolnění dítěte ze šD.

užívané místností
Šl j sou, pro provo z přiděleny l-rčebny Šn v 1 . pat_ře br:dovy Blatnice
45. Do ostaLnílh pro:+tot š}_c,J y lnapř. c]o tříd kvuii pr:áci na PC,



i,; j íclelny apod " ) j e lrstup účastrrí].:ir také po-,rolen, ale pouze
v doprovodu vychovat_el}.:y ( rrel-ýká se prostor I{C ) . Šn pro svo j i
činnosi, také využívá tělocvičnu, hřiště školy a veře;ne prcstory
-; obci i ckolí \ r},bníl_yí lesv, louky) .

Způsob přijímiání a zařazování žáků do ŠD
O přijetí žá]<a do Šn rozhoduje ředitell:a
iácj lstí :ákrnných :ásiriL,"rt e Je--:danr
sorlčástí je písemné sdě}ení zákc,nn-lc}l
docházl.:1; a zpusobu odchodu z druřín1,.
Do školní družiny se přednostně přijímají
dojíždějící. Pokud není naplněna kapacíta
kdykoliv během škoJ.ního roku.

š kcly na zák La c]ě písel-nné
př,ihláš ky do ŠD, j ehož

:ásrupru ž,Al"a o r,,:sahu

žáci nejnížších roěníků a
ŠO, lze se přihlásit, do Šo

Podmínky docházky do ŠP
1. Docházka zapsaných žá]<u je po.:,,rnná.
2- Ze ŠD odr;lrázejí žáci d]_e zápisu odchodu v přihlášce ŠO.
3. Změnu odcřrodu lze změnit jen písemně (trvale = změnou

v přihlášce nebo krátkodobě = vlrplněním žádanky o uvolnění
d,íťěte ze ŠO o změně odcLrodu ze ŠO na příslušný den) .

4 . Činnost-i Šn se rnohou účastnrt r žáci, kteří ne; sclu přil ati
}: prar"rrcielné d,rcházce Co Šn na základě rozhoc]nut_í lryr:hovatelk.,z
a pckrid se tét c čínnosti neúčastní prný počet_ zařazenÝ:h ža];u;
pc č.et účastníku nesmi přesáhnout 5 0 .

- :-5 . SD má 2 oddělení, |iteré se naplňu j í ne j výše clo
ÚČastníku (:ltz ZŤtzovací lístina _, kapacira šp).

počtu 5 t]

vvloučeni žáka ze šo

-

ň^l] r^r t.^ :].^-tlec]lLelKa sro.Ly muŽe také rozhodnout n.a návrh vycrrovateLiiy ,]
,,.,1 ^,.x -^.í ;_a], _vJJ!]uu-tl! _d§cl Ze SDo pokud 1,errto Žák soustavně nebc, rrýznamným
projevem p:ruŠ:'1 \ázeň d p.řaJe!_, c,hr-ill,ie zul .r.avt a be:peč,nosr_
ostatních, d 1out-rodobě svévolně rren.lvštěvu; e Šn nebo z j iných zrr_t áště
závažtrých rlu.rodu. Totr: rozhodrrutí pře ctem pr; j e 1na se zákonnýmr
zástupci žál.:a a vyhot-oví o něm písemný :ápis.

Formy a obsah zájmového vzdě]_ávání v ŠD

Forry _y.€]éyé.i

\rýchowně r,zdě}ávací čínnosti v tiaší školni cj::rržině probihaj í
v souladu s VlzhláŠkou 1 4 / 2a05 Sb. o zá jmorzétn vzclělavárrí především
f (::)rm.u praviclelné výchc,vné, vzcJě}ávací a zájnLové činnostr.
Do denní}ro rí:.:j.mu jsou ;ahrnuty také spontátrní aktr.vity, a to
v rárnci ranní a odpolední družrny, ,lc]pcIedrrír;ir klidových činností a
při pobytu venkrr.



Obsah r,,zděláváni

Mezi ne j častě j š i :a jnrové čínnosti napomáha3 ící osobnclsl-nínru rustu
c] ít-;te patř r ve š kolní dr i,rž j ně sport.ovní, přírodovědné, t echnrc ké,
společenskovědní a esteti c].:é činnost_i. K orJstranění únavy
z wyr-rčoirání a ] cdre.rqováni sLouží odpočinkové a rekr:eační či_nnost_r.
Ve školních rJrr-ržínách bývá v zár,ěru denního režímu zařazeria í
př í prava na vyt]čování .

Po ukončetlí čLvrté, páté riebo šesté vyučovaci 1rocliny (dle
rozl,rhu horJin) přebíraj í přihlášene žá},_y vyr;hovatelky ŠO a odchází
na oběd. Po ukončení oběc]a začiná výchovná pr:áce školní družiny.

Po ukončerlí činnosti Šn v 15:2ů hoclin vychovatelka zkortroluje
budovu (svě,|,1o, zamčení tříd apod. ) .

Šn k:oor:d inu j e srro j l č:-rlrrost tak, že um _,žňu j e iá }_utn na zá}lladě
písemného souhrlasu rodiču účast na daLších formách zájmových aktivit
c ]:gani:crranÝ :h ško]:u . Žá;.y, kt eřr n.l,/št J,,,u i í }_rcužt<y, pr i 7,Š

BlaLtrrce, si pře}:íra;í .,r předern stanorlerrou c-iobu vedoucí kroužku.
Vyclrovatelky spolupracu;í s rodiči a clle potřeby ;e lriformují o

činnosti ŠD, o <:hování ditěte a raclí se s nimi 3 rrýcliovných
opatřeních.

Ustanovení o platJcách za ŠD

\ziz Organizač:ní řád škoiy - PoplatJ<y ve školrrí drrržj_ně

,

1I1. Podmínky zajištění bezpeěnosti a ochrany zdraví žáků a
jejíeh ochran}, před sociálně patologíckÝmi jevy a před
projevy diskrirn_inace, nepřáte]-stvi nebo násílí

Be zpečnc.st a c chranu zdraví žaku ve Šn :a3 išťrr j e š ]<ola svýrni
peCagogickými nebo nepedaqogickými pracovníky.
Šn zaj iš ťrrle bezpečnost a ochranu zrlraví žái<rr při činnost_ech a
poskytuje žá}<um nezbytné lnformace k zajištění bezpečnosti a
oehiany 7-]ra\-L.
Vš_ichni ž.ic_:i se chova3í při pobytrr ve š}_oLe i mimo ško]_u tak,
ak,y neolrrczili zdraví a ma j ete}l svu j anr j rných oso}r .

Žákum není cjovol,eno se r,, době čínnosti ŠP zctr:ovaL v prostorách
šk,:1y bez vědoní vychcvatelJ<y, pokud nad níni není vykorráván
doh}ed.
Šc při činnostech přih}íží }.: základním fyziologíckým potřebám
žáku a r,.yt-váří podmínky pro j e; i ch zc}raví výwo j a pro
předcházení rrzniku socrá}ně patologických jevu.
Př:ecl všemi a}lcerni Šn musí být žáci pro},a:atelrlým:plrsobern
(:ápis v tříclní knrze ) poučerri o rizicích, kLeré mohou nastat,
o bezpečném c]hování na akci včetně pravície1 .silníčniho provozu.
Za bezpečnost a ochranu zc_lraví žáY,u ve ŠP odpovidá
vychc,vatelka, a to od okamžikrr vstuprl iáka do Šo až c]o j ehc
ocjchodu ze ŠD, Vychovatelka rlezodpovídá za žal_a, },ter,; s+ do Šn
neclostar,.i1.

3.

4.

q

(_1

1.



8. Pokud si rocliče dít-ě vyzveciávajr :e ŠD sami a ,Jo 15:2O ]:rorlin si
j e ne-;yzrrednou, upczorní vyc},t,:rrate] ka roc] iče na tuto skutečnost
(1,elef onlc}:y; a vyčká rze Šl s Cítě i,em až cio 3 e j i ch př íchoclu .

9 . pqrtrp,y.h"J"t" ri y _př___nexyl.sdl1É1__nť," _:e!r"ry:1_ zj+-l-qpcem

n§_!,ryoiÉ clružiny_:
\ Nl-,-:-,l^í I ^l^€-_] .],:L^.l ] i\cívdu,cllll LEl§_L9ll!ur,g]1l*, kOnLak:tU S rOdiči žá].:a rrebO daiŠirni

ro -]inr,ymi přislušnlk_1 .

b ) Vyčkání s cjítětem po c]obu ne j déIe 1 hodiny po skončení
nr.\/.-rl j ,l,.l],/ V+ ŠO.

c ) 1nf ornLování ve cleni š koly a nás 1 ecjnt1 pak konl-a].ltováni orgánu
src_rá]nl pt-,",e c; jŠti a mládei.

cl ) P<r donrll_rrrě s ver.]en]rm škoI1,, a př+dár-rini dít.-:te těntt; c,r:gánum
rrychovatel}:.r j i- Ilenese z,:Cpovědn,rst za svěřené díi-ě.

Te.] e f:,n i c}:e r,,nt-akty :

-:-",ZS: 377 88t 517
OSPOD: 377 ]"68 048

377 L68 o47
377 168 051
3"l7 ]-68 046
377 ].6a o44
377 1,68 o42

VycLlovatel}:a vyzve Poli_cii ČR, ktera :ařrdí vyhle<Jání, zákonných
:ási_ upcu.

10 " V pi:ípadě úrazu za;ist"i vychclvatel|:a žál:ovi první ]]cmoc,
u važneho po::aněni pa}l 1ékařs].:é ošetření, neprodleně informuj e
za}:onné :ást-ur:,;e žál,.a, řeJLlc]lirr š}.oi/. ]<-ž rv _r:a: ;e zapsán d,,

kni}Ty úra:l_r a vypJ_něn záznam .: úr,azu"
IV. Podminky zacházení s ma]etkem ŠD ze strany žáků

1. U každého svérrclnéh,r poškození nebo zničení majetJ.:r_r šl:oly,
ostat r j cir ř.:ku, uči,re}u nebc iíných osob ř.r}.+n j- i,y:an,;var.a
úhrada oci zákotrný:ir :ástupcu žái,a, který škodr_r zprrsobi1 .

2. Zťt,áŤ,y rzeicj_ li}ásí žáci nepr.,dlerrě ,,-yr;\9113lg].g6 Šn; dbaj í na
rlostatečné zaj rš t,ěllí svých věcí.

_] . Do ŠP ža.:i rlenc,s i cenne věci včetně větších částek peněz .

Hodin}i1,, šperJ.:v, mobilní teJ_ef ony maj r stáf e u sebe , ]e
:a},:ázáno je odkláciat-.

V ěínnostech neupřesněných tímto vnitřním řádem školní družiny
platí w plném rozsahru Škotní řád zŠ Blatnice.

v. závěrečná ustanovení

1 . Korrtro ] ou prc,váciěrrí ust,anolzení tét-o směrnice -1 e
_qIaT]]rarnim crqónem š}_cly pověietr -an,ěstndnec:
zástupkl,ně ředit,elklz, v)/chovaLelka

2. O i:ontr:olách provádí pisemné záznatrry: zástupkyně ŘŠ
3. Srněrnice nabirvá účinnosl-i dnem: i. 9. 2,02L



V Blatn ici dne 31 . B .2a;:L

l,{gr. Legny DiarLová, i"lBA


