ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRYSK, okres Česká Lípa
příspěvková organizace
Dolní Prysk 56

IČO : 727 42 089

tel. : 487 767 525

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vnitřní řád ŠD je zpracován v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 74/2005
Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
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Do ŠD se může přihlásit každý žák ZŠ Prysk, jehož zákonný
zástupce vyplní přihlášku.
Kapacita školní družiny je 25 žáků.
V případě, že se přihlásí větší počet žáků, než je kapacita školní
družiny, jsou přednostně přijati žáci nižších ročníků (1. – 3. ročník). O
přijetí žáků z vyšších ročníků rozhoduje přijímací řízení.
Pro přijímací řízení jsou stanovena tato kritéria:
a) dojíždějící žák,
b) sourozenec ve škole,
c) zdravotní stav žáka.
V přihlášce rodiče uvedou hodinu odchodu žáka ze ŠD a osobu, která
žáka vyzvedne nebo jestli bude dítě odcházet domů samo. Důležité jsou
také informace týkající se zdravotního stavu žáka.
Poplatek za ŠD činí 200,- Kč, splatný vždy do 15. dne v daném měsíci.
V případě opakovaného nedoplatku může být žák vyloučen.
Žáci se ve ŠD chovají ukázněně. Za hrubou nekázeň a opakované
porušování pravidel slušného chování může být žák vyloučen.
Škody způsobené žákem na vybavení ŠD jsou zákonní zástupci povinni
uhradit.
Po dobu pobytu žáků ve ŠD na ně dohlíží vychovatel.
Provoz školní družiny:
7.00 – 8.00 hod
12.00 – 16.30 hod
Na pobyt venku a na výtvarné činnosti se žáci převlékají podle pokynů
vychovatele. Znečištěné oblečení si ihned odnášejí domů.
Vychovatel je povinen informovat rodiče o všech závažných
skutečnostech souvisejících s pobytem žáka ve ŠD. Rodiče jsou
s předstihem informováni o změnách týkajících se ŠD.
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