
ZáHadní školaJenišovice, oktes Jablonec nad Nisou - příspěvková otganizace

Jenišor,rce 180, 468 33 Jenišowice, IČ: 727 47 57 7, tel: 483 393 095, mailskola@zsjenisovice.cz

RAD SKOLNI DRUZINY
kontaktní údaje:
telefon: 483 393 371

emaíI: druzina@vsj enisovice.cz

1. Provozni doba školní družiny
Ra:mí družina 06:30 - 07.45 hod

Odpolední družina 11:30 - 16,00 hod

Do rarur:í družiny docházejí žáci samostatně, do ťídyje odvádí paní vychovatelka v 07.45 hod.

Do odpolední druž ny odchineji žini l . a 2. ročníku ze školní jídelny v doprovodu paní lychovatelky. Žáci
ze 3. ročníku dochtízejí po obědě do školrí družiny sami. Za ž:ika, který byl ve škole, ale do dru:žiny se

bez omluvení nedostavil, paní vychovatelka neruěí.

V době mimořádných priázdnin nebo mimoŤádného volrra je ěinnost ŠD zajištěna s případným omezením
dle akttuálního zájmu.

2. Prostory školní družiny
Škokrí družina má své prostory - 1, oddělení, 2. oddělení, odpočinkovou míshost a šabru. Dale vwživá
prostor hemy, školní hřiště a školní areá,l, blízké fotbalové hřiště, les a okolí školy.

5. Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny
Do školní družiny jsou přijímáni žáci v pořadí z L,2. a 3. ročníku.
Školní druži.,a má 2 oddětení a kap acita je 50 žáktl.
Hlavním kritériem je aktivní pracorrrí poměr obou rodičů (zákonných zástupců).
Žak,}lrerg ma ak:timě zaměstnané oba rodiče a dojíždi z mistatrvalého bydliště, je přijímán přednostně.

3. Denní režim a rozvrh činnosti ve školní družině
06:30 - 07:45 hod - poblt v prostorrách školní družiny
11:35 - 12:00 hod - oběd (ěas obědů se muže lišit dle aktrrálních nařízení či akcí školy)
12:00 - 13:00 hod - pobyt v prostorrách školní družiny, zájmová činnost
13:00 - 14.30 hod - pobl.t venku - dle počasí (i mimo areál školy), zájmová čirrnost
14.30 - 16.00 hod - pobyt venku (dle počasí), pob}t v prostoíách školní družiny, zájmová čirrnost

4. Přihlášlry a odhlášky
Žaky do školní družiny přihlašují rodiče nebo jejich zákonní zástupci prosťednictvím zápisového lístku,
kde jsou uvedeny údaje o žrákovi, kontakŤy na zéi<onné zástupce, a kde je uveden záyazně čas a způsob
odchodu ze ŠD 1samo, v doplovodu - s §fm).
Odhlásit žéka ze školn družiny mohou rodiěe nebo zikonnt zásíupci pouze písemně, a to na základě
odhlašovacího lístku ze školní družiny.
Změnu v zápisovém lístku mohou provést pouze rodiče či zákonní zástupci.
Žákalze qltmečně ze ŠD družiny uvolnit v jinou dobu na základě písemné žádosti rodiěů. Na lístku musí
blýt uvedena tato věta: V okamžiku, kdy žák opustí ŠD,
přebírají rodiče nebo ziákonní zástupci plnou odpovědnost.



Do ško|rrí družiny nemusí byt piijat žÉk- který neměl řádně a včas zaplaceny v mirrulých 1etech poplatky
za školní družinu, nebo závažným způsobem porušil Ťád školní družiny.
Na pobyt ve školní družině není právní ntírok,

6. Poplatky za pobyt ve školní družině
Poplatky za pobl.t žáhi ve školní družině stanoluje zřizovatel.
Poplatky se platí v 1. a 2. pololetí:

- Za L pololetí se poplatek platí do konce měsíce září.
- Za2. pololetí se poplatek platí do konce měsíce února.

vÝše ooplatků ie stanovena dle docházky:

a) pravidelná docházka do 13.00 hod 1000 Kč (200 Kč/měsíc)
b) pravidelná celodenní docházka (déle než do 13. hod) 1500 Kč (300 Kč/měsíc)

Poplatek může být snížen nebo prominut, a to v případě, kdy j e dítě společně posuzovanou osobou
pro niirok na sociáJni přlplatek, kteqý pobírájeho zákorný zástlpce
Pokud za dítě není zaptacenpoplatek, vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelství školy nejpozději
do jednoho měsíce. Ředitelství školy může roáodnout o případném vyloučení žrika ze ŠD.
Platby se prová,dí v hotovosti u paní lychovatelky. Po dohodě se zřizovatelem školy jsou z části

těchto peněz dokupovány hry ajiné pomůcky do ŠD.

7. Vyloučení žáka ze školní družiny
Vyloučení žžťr':a ze ŠD je možné jen po projednání s ředitelsťvím školy pro závažté porušeni kázrĚ a
pořádku, pokud žaklžákyné obrožuje bezpečnost ostatn:ích dětí nebo pokud za dítě není zaplacen poplatek,

a rodiče ani po upozomění nezaplatí,

8. Postup lychovatelky pfi nevyzvednuti žáka ze ŠD
Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči nebo zákonným zástupcem se vychovatelka telefonicky
spojí s rodiěi. Pokudje tento postup bezvýsledný, poučí žáka o bezpečnosti a dohlédne na jeho odchod.

Za bezpečnost si již ručí rodiěe nebo zákomlt zástttpci

9. Bezpečnost děti
:;. ..
Záci j sou s bezpečnostnimi předpisy, pravidly a řádem školní družiny seznámeni na začátku školrího roku
aje o tom prove den zátpis do ťídní knihy.
Osnova bezpečnostních předpisů:

o manipulace s ostr.ýrni předměty (nťžky, jehly)

o bez povolení vychovatelky nesmí žáci opustit prostory ŠD
o rodiče ani jiní návštěr,rríci nevstupují do prostoru ŠD
o bezpečnost při lychráace, pobltu v areálu školy/na hřišti a při venkovních hrách

10. Vhodné oblečení do školní družiny
Pro pobyt ve ŠD mážák/žékyněvhodné oblečení na převleěení pro venkovní altivity. (V zimních měsících
pak teplé oblečení a oblečení náhradní).

11. používání telekomunikačních zaylzení
V prostorách školní dru,žiny, i celé školy, je zakénéno žéktrn používat jakékoliv telekomunikačni
ztťta,ení

(mobilní telefon, chl.tré hodinky, aj.).Pokú žét< zjakéhokoliv důvodu má telekomunikační zařízení, musí

ho mít po celou dobu strávenou ve školní družině lrypnuté a uložené ve školním batohu. Škola n eruči za



jejich zfátu. 1Viz. Štotni řaa), Spojení dětí s rodiči v případě nutnosti během pobltu ve ŠDje možno jen

se souhlasem vychovatelky.

V Jenišovicích 29. stpna2022
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Wt. Maíkéta Zakouřilová
ředitelka školv

11)Závér
žáci se ve škotní družině řídí nokyny wchovatetky. řádem školy a řádem školní družinv.

úzr;r'
Vychovateka ŠD


