I. Zřizování a organizace školní družiny
1. Zřizovatelem školní družiny /dále jen „družina“/ při ZŠ a MŠ Bukovice je Obec
Bukovice.
2. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům ZŠ a MŠ Bukovice, okres Náchod.
3. Družina se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků.
4. Družinu zřízenou jako součást školy řídí ředitel školy, který vydává řád školní družiny,
schvaluje program činnosti.
5. Vychovatelka je členem pedagogické rady školy.

II. Provoz družiny
1. Ranní provoz začíná v 6:30 hodin a končí dle rozvrhu základní školy. Žáci
odcházejí pod dozorem vychovatelky. Denní provoz začíná po ukončení dopoledního
vyučování v 11:10 hodin a končí v 15:00 hodin. Po vyučování odvádějí žáky do družiny
vyučující.
2. Družina koordinuje svou činnost v souladu se školou tak, aby umožnila žákům účast na
dalších aktivitách organizovaných školou. Spolupracuje s rodiči, s družinou spádové
školy v Polici nad Metují, se zájmovými organizacemi dětí.

III. Činnost družiny
1. Družina vykonává činnost ve dnech vyučování.
2. Družina může vykonávat činnost pro účastníky i ve dnech pracovního volna.
3. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné
denní docházce.
4. Činnost družiny se uskutečňuje formami uvedenými v § 2, písm. a), b) a f).
5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti.
'

IV. Docházka do družiny
1. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny
sdělí vychovatelce písemně rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.
Omluvu nepřítomnosti žáka, odchylky od pravidelné docházky nebo způsobu odchodu
sdělí vychovatelce písemně.
2. V době od 13 do 14 hodin nebudou žáci z družiny uvolňováni, nebo pouze po osobní
domluvě s vychovatelkou, protože v tomto čase probíhá hlavní část činnosti družiny.
3. Domů žák neodchází bez oznámení odchodu vychovatelce.

V. Bezpečnostní pravidla ŠD
1. Za bezpečnost žáků v družině odpovídá vychovatelka, a to od příchodu až do odchodu
žáka do družiny.
2. Při činnosti organizované mimo objekt družiny odpovídá za bezpečnost do počtu 25 žáků
jeden pedagogický pracovník. Při vyšším počtu žáků určí ředitel další pracovníky odpovídající
za bezpečnost žáků.
3. Bezpečnostní pravidla ŠD jsou obsažena v příloze toho Řádu ŠD.

VI. Prostory družiny
1. Družina využívá k činnosti své vlastní prostory.
2. S inventářem zařízení a her družiny zacházejí žáci šetrně. Dojde-li k poškození, ihned
to oznámí vychovatelce. Úmyslné poškození uhradí.

VII. Dokumentace družiny
1. V družině se vede tato dokumentace:
a/ zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
b/ přehled výchovně vzdělávací práce

VIII. Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Řád školní družiny z 1. 9. 2003.

IX. Dodatek
1. Žáci se řídí Vnitřním řádem školní družiny.
2. V prostorách školy se žáci řídí i Vnitřním řádem školy.
3. Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010.

