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Provoz školní družiny je stanoven:
- ráno od 6:30 hodin do 8:00 hodin, příjem dětí do ranní družiny je ukončen v 7:30
hodin.
- odpoledne od konce vyučování do 17:00 hodin.
Školní družinu tvoří 6 oddělení. Do oddělení jsou zařazováni žáci zejména z 1. a 2.
ročníků, při volné kapacitě jsou volná místa obsazována žáky z 3., následně 4, 5.
ročníků.
V jednom oddělení školní družiny může být zapsáno maximálně 30 dětí.
Všechna tato oddělení se nacházejí na ZŠ Brno, Otevřená 20a, příspěvková
organizace.
Do školní družiny jsou žáci přihlašováni na základě vyplněného „Zápisního lístku“, na
kterém jsou na přední straně uvedeny iniciály žáka, na zadní straně je potom uveden
čas a způsob odchodu dítěte ze školní družiny. Zápisní lístek musí být podepsán
zákonnými zástupci dítěte. Zápisní lístek se následně odevzdá vychovatelce/-i školní
družiny, a to nejpozději třetí vyučovací den školního roku. V průběhu školního roku
lze dítě přihlásit do ŠD pouze tehdy, pokud dojde k uvolnění místa – je-li volná
kapacita ŠD.
Odhlášení ze ŠD může zákonný zástupce provést v pololetí stávajícího školního roku
na základě písemného oznámení v Deníku ŠD s uvedením data posledního dne,
které dítě strávilo v ŠD. V ostatních měsících pouze v mimořádných případech, nebo
bez nároku na vrácení příspěvku.
Vyloučení dítěte ze školní družiny se provádí na základě návrhu vychovatelky/-le
školní družiny, která/-ý návrh podstoupí ředitelce školy, která rozhodne společně se
zřizovatelem o vyloučení žáka ze školní družiny. Vyloučení bude provedeno na
základě „Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD“ s odůvodněním vyloučení dítěte.
Neinvestiční příspěvek za provoz školní družiny činí 250,- Kč/měsíc.
Příspěvek za ŠD uhradí rodiče ve dvou výplatních termínech:

I.

Za září až prosinec 1000 Kč tj. 4x250, platba do 15. 7. před začátkem
školního roku, do VS uveďte jméno dítěte a ŠD

II.

Za leden až červen 1500 Kč tj. 6x250, platba do 30. 1. v pololetí s VS ze
ŠD

Organizace školní družiny:
Do ranní družiny je žákovi vychovatelkou/-lem umožněn vstup do ZŠ přes vrátník na
základě telefonického nahlášení jména, příjmení a třídy dítěte zákonným zástupcem
dítěte a to do 7:30 hod.
Při nástupu dětí do školní družiny po ukončení vyučování jsou děti předány
vyučujícím pedagogem poslední vyučovací hodiny vychovatelce/-i nebo jinému
pověřenému pedagogickému pracovníkovi a přechází do oddělení školní družiny.
Vzhledem k činnosti ve školní družině je možné pravidelně vyzvedávat dítě do 13:30
hod. nebo pak až po 15:00 hodině, kdy je ukončena hlavní náplň dne školní družiny.
Zprávy a oznámení rodičů o změnách v samostatném odchodu dětí ze ŠD lze brát na
zřetel pouze po písemném vyrozumění zákonných zástupců do Deníku ŠD, který je
žák povinen denně nosit.
Dítě navštěvující školní družinu lze zákonným zástupcem nebo jím na základě plné
moci pověřenou osobou vyzvednout ze školy každý pracovní den nejpozději do
17:00 hod. V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte do stanovené doby, kontaktuje
vychovatelka/-l telefonicky zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřenou osobu.
Pokud volaná osoba nereaguje na opětovné volání, vychovatelka/-l tuto skutečnost
nahlásí na OSPOD, kterému je dítě předáno.
Zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku/-e o změně telefonního čísla,
bydliště, rodinné situace či zdravotního stavu dítěte.
Plná moc je platná po celou dobu docházky do ŠD, případné změny je třeba
písemně nahlásit.
Za vlastní z domu donesené hračky, za stav oblečení a obuvi při činnostech ŠD
odpovídá žák sám, nikoli ŠD.
Informace o dítěti ve ŠD je poskytována zákonným zástupcům vychovatelkou/-lem
školní družiny na třídních schůzkách, nebo individuálně po předchozí telefonické
domluvě.
Náplň školní družiny
Vychovatelky/-é ve školní družině se řídí „Vzdělávacím programem školní družiny“,
který je postaven tak, aby v něm byly zahrnuty činnosti odpočinkové, zájmové,
rekreační, sportovní.
Je dbáno i na dostatečný pobyt dětí na čerstvém vzduchu.
Školní družina rovněž uskutečňuje akce mimo stanovenou provozní dobu školní
družiny např. výlety, exkurze, výstavy, besedy apod.
V Brně 20. 8. 2020

Mgr. Dagmar Šenbergerová
ředitelka školy

