ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
v Základní škole speciální, Praha 10, Starostrašnická 45
1. Všeobecná ustanovení
Řád školní družiny je vypracován na základě příslušných ustanovení zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ( školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
v platném znění.
2. Činnost školní družiny
Školní družina (dále jen „družina“) při Základní škole speciální, Praha 10,
Starostrašnická 45 poskytuje zájmové vzdělávání pouze dětem a žákům školy
(dále jen „účastníkům“) přihlášeným k pravidelné denní docházce do této školy a
stravujícím se ve školní jídelně této školy.
Činnost družiny se děje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové
činnosti uskutečňované podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu
a výchovného plánu, který měsíčně vypracovávají pedagogičtí pracovníci družiny
a zodpovídá za něj ředitelce školy vedoucí vychovatel.
3. Přihlašování dětí do družiny
 Začátkem září ( v druhý školní den) odevzdají rodiče vyplněnou písemnou
přihlášku na jeden školní rok.
 O přijetí účastníka k činnosti družiny rozhoduje ředitelka školy. Seznam
přijatých účastníků je vyvěšen třetí školní den v šatně na nástěnce pro
rodiče.
 Pokud chtějí rodiče od II.pololetí odhlásit účastníka z družiny, musí to
sdělit písemnou formou ředitelce školy.
 V přihlášce vyplní rodiče všechny údaje. Změny rodiče stvrzují svým
podpisem.
4. Provozní doba družiny
 7.00 –16.00 hodin, KRÁTKÉ družiny 12.15-13.45 hodin
 Pobyt účastníka v družině v době školního volna je omezený a vyplývá
z možnosti školy s ohledem na potřeby rodičů.
5. Docházka do družiny
 Rodiče přihlášeného účastníka sdělí rozsah docházky a způsob odchodu
účastníka z družiny písemně v přihlášce.
 Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od docházky nebo
způsob odchodu sdělí rodiče písemně do notýsku nebo telefonickým
sdělením pouze vedoucímu vychovateli nebo ředitelce školy.
6. Zařazení účastníků do činností organizovaných družinou
 Pedagogičtí pracovníci družiny rozhodují o zařazení účastníků družiny do
výchovných činností. Rodičům je oznámeno na nástěnce v šatně.
7. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 Vzhledem k tomu, že družinu navštěvují účastníci se zdravotním
postižením, musí být maximálně zabezpečen dozor a podmínky
bezpečnosti.
Paušálně je stanoveno, že jeden pedagogický pracovník–vychovatel
zodpovídá za bezpečnost maximálně 6 účastníků při standardní činnosti.

8. Pitný režim
 Je zajištěn v rámci stravování ve školní jídelně pouze v době oběda 11.3013 hodin. Účastníci se mohou napít nápoje připraveného školní jídelnou,
hygienicky uchovávaného v termosu.
 Od 13 hodin pijí účastníci nápoj z vlastní plastové láhve, nebo nápoj
připravuje vychovatelka.
9. Spolupráce s rodiči
 Informace o chování a aktivitě dětí mohou rodiče získat osobním
rozhovorem s vychovatelkou nebo vedoucím vychovatelem.
 S případnými stížnostmi, podněty či připomínkami k práci družiny se
rodiče mohou obrátit na vedoucího vychovatele nebo ředitelku školy.
10. Postup při nevyzvednutí účastníka družiny
 Pokud zůstane účastník v družině po 16. hodině resp. V KRÁTKÉ družině
po 13.45 hodině, kontaktuje pedagogický pracovník rodiče účastníka nebo
další rodičem uvedenou osobu telefonicky a domluví s ním postup předání
účastníka.
 Každý takový případ musí pedagogický pracovník druhý den ohlásit
ředitelce školy a odevzdat vyplněný a rodičem podepsaný formulář.
Opakované nevyzvednutí účastníka z družiny včas může být příčinou
vyloučení účastníka z družiny.
11. Postup při předávání účastníků družiny
 Při příchodu předávají rodiče v šatně účastníka asistentovi pedagoga a ten
účastníka předává pedagogickému pracovníkovi do družiny.
 Před začátkem výuky předává účastníky pedagogický pracovník družiny
třídnímu učiteli.
 Po skončení výuky předává účastníky třídní učitel pedagogickému
pracovníkovi družiny.
 Při odchodu předává pedagogický pracovník družiny účastníka asistentovi
pedagoga a ten ho předá rodičům (pověřené osobě) v šatně.
12. Využívání prostor školy
Účastníci mohou pod dohledem pedagogických pracovníků družiny využívat
všechny prostory určené pro žáky školy v prvním podlaží školy a venku na
školním hřišti.
13. Výše úplaty/účastník
Úplata je stanovena pro školní rok na 600,-Kč, resp. KRÁTKÁ druž. 300,-Kč.
Splatnost úplaty je do 15.9. v hotovosti ve škole.
14. Dokumentace
V družině je vedena tato dokumentace:
 přihláška účastníků k pravidelné docházce
 přehled výchovně vzdělávací práce
 Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j 882/06,aktual.č.3

Mgr.Lucie Vanická
zástupkyně ředitelky
V Praze dne 31. 8. 2017

Mgr. Michaela Smrčková
ředitelka školy

