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Dokument ke ke stažení najdete zde.

1. Poslání &scaron;kolní družiny

&Scaron;kolní družina tvoøí ve dnech &scaron;kolního vyuèování mezistupeò mezi výukou ve &scaron;kole a výchovou v rodinì.
&Scaron;D není pokraèováním &scaron;kolního vyuèování, má svá specifika, která ji odli&scaron;ují od
&scaron;kolního vyuèování. Hlavním posláním &Scaron;D je zabezpeèení zájmové èinnosti, odpoèinku a rekreace žákù,
souèasnì také dohledu nad žáky.
Èinnost družiny je urèena pøednostnì pro žáky prvního stupnì základní &scaron;koly. K pravidelné denní docházce mohou být
pøijati i žáci druhého stupnì základní &scaron;koly. Èinností vykonávaných družinou se mohou úèastnit i žáci, kteøí nejsou
pøijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina mùže vykonávat èinnost pro úèastníky nebo úèastníky a jejich
zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. 2. Práva a povinnosti
A) Žáci mají právo pøihlásit se k docházce do &Scaron;D,
na ochranu pøed jakoukoli formou diskriminace a násilí,
na vzdìlávání a na svobodu my&scaron;lení, projevu, shromažïování, náboženství, na odpoèinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek,
být seznámeni se v&scaron;emi pøedpisy se vztahem k jejich pobytu a èinnosti ve &Scaron;D,
obracet se s oprávnìnými požadavky, žádostmi a pøipomínkami k vychovatelce &Scaron;D nebo k vedoucí vychovatelce
&Scaron;D, popø. vedení &scaron;koly
na informace a poradenskou pomoc &Scaron;D v záležitostech týkajících se pobytu ve &Scaron;D
využít schránku dùvìry v pøípadì svých problémù èi problémù svých spolužákù,
užívat za urèených podmínek &scaron;etrnì &scaron;kolní inventáø, uèebny, pomùcky a v&scaron;echny prostory urèené
k pobytu a pohybu žákù,
úèastnit se èinnosti kroužkù zøízených ve &scaron;kole, pokud toto umožòují provozní podmínky &scaron;koly.
B) Žáci jsou povinni
dodržovat vnitøní øád &Scaron;D,
žák bez vìdomí vychovatelky prostor &scaron;kolní družiny neopou&scaron;tí,
chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob,
plnit pokyny pracovníkù &Scaron;D vydané v souladu s právními pøedpisy,
úèastnit se èinností organizovaných &Scaron;D,
zacházet s materiálem &Scaron;D &scaron;etrnì, udržovat své místo, tøídu i
majetek pøed po&scaron;kozením,
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pøed ukonèením pobytu v &Scaron;D z bezpeènostních dùvodù neopou&scaron;tìt
vychovatelek,

&scaron;kolní budovu bez vìdomí

vìtrat dveømi do chodby a ventilacemi;
k odbìru obìdù odcházet klidnì a ukáznìnì,
v dobì vydávání obìdù vstupovat do &scaron;kolní jídelny pouze

s pøedplaceným stravováním,

chránit své zdraví i zdraví spolužákù; žákùm jsou zakázány v&scaron;echny
èinnosti, které jsou zdraví
&scaron;kodlivé (napø. kouøení i el.cigarety, pití
alkoholických nápojù, zneužívání návykových a zdraví &scaron;kodlivých
látek),
hlásit každý úraz nebo vznik &scaron;kody, ke kterému do&scaron;lo v souvislosti s
zbyteèného odkladu vychovatelce nebo jinému
zamìstnanci &scaron;koly,

èinností &scaron;koly, bez

nosit do &Scaron;D pouze vìci potøebné k pobytu, cenné vìci nenosit;
&scaron;perky, vìt&scaron;í obnos penìz, apod. mít
neustále u sebe, je zakázáno je
odkládat, s výjimkou bezpeènostních dùvodù a na výslovný pokyn vychovatelky,
která zajistí jejich úschovu,
v dobì pobytu v &Scaron;D mít mobilní telefon uložený
v aktovce nebo v kapse, pøi pobytu používat mobilní telefon
pouze
tak, aby svým jednáním a jeho používáním nenaru&scaron;oval dobré vztahy èi
se nedopou&scaron;tìl pøestupkù proti
zákonùm èi dobrým mravùm (žákùm je zakázáno
poøizovat bez souhlasu vychovatelek jakékoliv obrazové nebo
zvukové
záznamy).
Zvlá&scaron;tì hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vùèi zamìstnancùm &Scaron;D se vždy považují za závažné
zavinìné poru&scaron;ení povinností stanovených tímto vnitøním øádem &Scaron;D.
C) Žáci jsou vedeni k respektování tìchto pravidel: chovat se kamarádsky, pøátelsky a nenaru&scaron;ovat vzájemné
vztahy; být vstøícný a být jim vždy ochoten pomoci, bude-li to tøeba, chodit do &Scaron;D vhodnì a èistì upraveni, po
schodi&scaron;tích a chodbách chodit po pravé stranì
zdravit v&scaron;echny dospìlé osoby ve &scaron;kolní budovì,
pøi pøíchodu do &Scaron;D si øádnì oèistit obuv, po vstupu do budovy se
prostorách,

pøezout a ukáznìnì èekat ve vyhrazených

pohybovat se v prostorách &scaron;koly klidnì a ukáznìnì,
udržovat poøádek v celém areálu &scaron;koly,
na sociálním zaøízení dodržovat zásady osobní hygieny,
pøed &scaron;kolní jídelnou ukáznìnì vyèkat, v jídelnì jíst
spoleèensky, slu&scaron;nì, bez zbyteèného mluvení, být
ohleduplní
k ostatním pøi pøesunech v jídelnì.
D) Zákonní zástupci žákù mají právo
pøihlásit dítì k docházce do &Scaron;D,
na informace o prùbìhu pobytu a chování dìtí,
vyjadøovat se ke v&scaron;em èinnostem ve &Scaron;D,
na informace a poradenskou pomoc &scaron;koly nebo
&scaron;kolského poradenského zaøízení v záležitostech
týkajících se
výchovy. E) Zákonní zástupci mají povinnost sdìlit družinì u pøihlá&scaron;eného dítìte rozsah docházky a
zpùsob odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepøítomnosti dítìte ve &Scaron;D,
odchylky od docházky nebo pokud má odejít ze &Scaron;D jinak èi s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na
zápisním lístku, sdìlí rodièe tuto skuteènost družinì písemnì. Pøedem známou nepøítomnost dítìte v družinì zákonný zástupce
oznámí písemnì s datem a podpisem rodièù,
oznamovat &Scaron;D údaje, které jsou podstatné pro prùbìh pobytu v &Scaron;D
tìchto údajích,
na vyzvání vedoucí vychovatelky (vedení &scaron;koly) se osobnì zúèastnit
chování dítìte,
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uhradit poplatek za pobyt ve &scaron;kolní družinì za v&scaron;echny trvale
pøihlá&scaron;ené dìti, s výjimkou
celomìsíèní nemoci. Úplata je splatná pøedem. Ve &scaron;k. roce 2016/ 2017 se
platí 100,- Kè mìsíènì. Vý&scaron;e
úplaty
je stanovena na celý &scaron;kolní rok. &Scaron;kola pøijímá platby v hotovosti jen
zcela výjimeènì (nejpozdìji
do posledního dne v mìsíci), rodièe platí
bezhotovostním zpùsobem spoleènì s obìdy u vedoucí stravován
(nejpozdìji do
25. dne v mìsíci). Vedoucí vychovatelka pravidelnì
kontroluje placení úhrady v souèinnosti s vedoucí stravování.
Pokud
jsou rodièe v prodlení s placením, jedná s nimi.
Pokud rodièe nereagují na ústní výzvy, prokazatelným zpùsobem je
písemnì
upozorní na jejich povinnost.
informovat &Scaron;D o zmìnì zdravotní zpùsobilosti, zdravotních obtížích dítìte
by mohly mít vliv na pobyt v &Scaron;D,

nebo jiných závažných skuteènostech, které

dùležité informace pøedává &Scaron;D nejménì 2 dny pøed konáním akce. 3. Pøihla&scaron;ování
odhla&scaron;ování

a

Øeditel stanovil v provozním øádu &Scaron;D pro jednotlivé formy zájmového vzdìlávání podle § 2 vyhlá&scaron;ky è.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdìlávání zpùsob evidence úèastníkù takto:

3.1. Ve &scaron;kolní družinì je urèena jako vedoucí zamìstnanec vedoucí vychovatelka, která zaji&scaron;•uje
pøihla&scaron;ování a odhla&scaron;ování žákù, pøedávání informací rodièùm, vyøizování námìtù a stížností.3.2. O
zaøazení dìtí do &scaron;kolní družiny rozhoduje øeditel &scaron;koly. V pøípadì, že se pøihlásí více žákù než je možné do druž
pøijmout, budou pøednostnì pøijímáni žáci s vy&scaron;&scaron;ím bodovým ohodnocením. Pøi stejném poètu bodù bude vždy
upøednostnìno mlad&scaron;í dítì. Pøijetí není nárokové.
Kritéria pro pøijímání:
Žák bude nav&scaron;tìvovat roèník 1. tø. - 5 b., 2. tø. - 4 b., 3. tø.- 3 b., 4. tø. - 2 b., 5. tø. - 1 b.
Dojíždìjící žák

Ano &ndash; 3 b.

Ne &ndash; 0 b.

Sourozenec v družinì

Ano &ndash; 2 b.

Ne &ndash; 0 b.

Žák se SVP

Ano &ndash; 2 b.

Ne &ndash; 0 b.

3.3. Úplata mùže být prominuta žákovi, který z dùvodu nemoci nenav&scaron;tìvuje celý mìsíc &Scaron;D.
3.4. Pokud za dítì není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka &scaron;kolní družiny o tom uvìdomí øeditele &scaron;koly.
Øeditel &scaron;koly mùže rozhodnout o pøípadném vylouèení žáka ze &scaron;kolní družiny.
3.5. Zápisní lístky jsou platné po dobu jednoho &scaron;kolního roku. Dal&scaron;í rok rodièe znovu žádají o
pøihlá&scaron;ení dítìte do &Scaron;D.
3.6. Docházkový se&scaron;it slouží k zaznamenávání ranní a koncové docházky žákù &Scaron;D.
3.7. Pøihla&scaron;ování a odhla&scaron;ování žákù ze &Scaron;D je provádìno na základì písemných žádostí rodièù
žáka. Na telefonickou žádost o propu&scaron;tìní dítìte nebude brán zøetel.
3.8. Je-li chování žáka v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitøního øádu &Scaron;D, žák se dopustí
závažného pøestupku proti pravidlùm slu&scaron;ného chování nebo vnitønímu øádu &Scaron;D nebo naru&scaron;uje
èinnost &Scaron;D nebo ohrožuje bezpeènost a zdraví svoje nebo jiných osob nebo fyzicky napadne žáka (kopanec,
fackování,&hellip;) nebo se dopustí krádeže, psychického týrání spolužákù, pedagogù èi ostatních zamìstnancù
&scaron;koly, èi &scaron;ikany &ndash; urážky, zesmì&scaron;òování, vyhrožování,&hellip;, pak bude ze &Scaron;D
vylouèen.4. Organizace èinnosti
4.1 &Scaron;D je v provozu ve dnech &scaron;kolního vyuèování od 1. 9. do 30. 6.
Provozní doba ranní smìny &Scaron;D je od 6.30 do 7.40 hodin.
Provozní doba odpolední smìny &Scaron;D je od 11.40 do 16.30 hodin. Rozmístìní oddìlení &Scaron;D: 1., 2. a 3. oddìlení v hlavní budovì &scaron;koly (pod výtvarným ateliérem); 4., 5., 6. a 7. odd. - na II. pavilonu &ndash; buòka F. Ukonèení
provozu &Scaron;D Provoz konèí v 16.30 hodin. Dìti, které si do této doby nikdo z rodièù nevyzvedl, odcházejí
samostatnì domù (pøedem musí být zaji&scaron;tìn písemný souhlas rodièù). Vychovatelka žáka náležitì pouèí o BOZP
(nejkrat&scaron;í cesta domù, dopravní kázeò) a dohlédne na jeho odchod ze &scaron;koly. Pokud rodièe nedají písemný
souhlas s odchodem svého dítìte v 16.30 hod. &ndash; vychovatelka nejprve telefonicky kontaktuje rodièe a pøi negativním
výsledku volá Policii na tel. è. 158. V krizových situacích (napø. velká nepøízeò poèasí, vìtrná smr&scaron;•, snìhová
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kalamita atd.) vychovatelka postupuje stejným zpùsobem &ndash; tzn. telefonicky kontaktuje rodièe, pøíp. pracovníka
orgánu péèe o dítì èi požádá o pomoc Policii ÈR.Doba pobytu žáka ve &Scaron;D se øídí údaji uvedenými na zápisním
lístku. 4.2 Ranní èinnost &Scaron;D probíhá v odd. 1 a 3. Odpolední èinnost v odd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. a 7. Od 15.30 hod. se
v&scaron;ichni spojují do pøedem urèeného oddìlení.
4.3 Oddìlení se naplòují nejvý&scaron;e do poètu 30 úèastníkù. Øeditel stanovuje touto smìrnicí nejvy&scaron;&scaron;í poèet
úèastníkù na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané èinnosti úèastníkù, zejména s ohledem na
jejich bezpeènost takto: a) pøi bìžné èinnosti ve tøídách a místnostech &Scaron;D, vycházkách po bìžných trasách v okolí
&scaron;koly s bìžným dopravním provozem,&hellip;. max. 30 dìtí, b) pøi organizaènì èi dopravnì nároèných nebo výjimeèných
akcích, projedná vedoucí vychovatelka s øeditelem &scaron;koly pøedem organizaèní zaji&scaron;tìní akce, vèetnì poètu
doprovázejících osob.C) v oddìleníc lze individuálnì integrovat nejvý&scaron;e 5 úèastníkù se zdravotním postižením
4.4 Do &scaron;kolní družiny pøicházejí žáci po skonèení vyuèování pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní tøídy konèí
pozdìji, pøedá dìti vychovatelce do &scaron;kolní družiny uèitelka, která vyuèovala poslední hodinu.
4.5 Po zájmových èinnostech poøádaných &scaron;kolou a mimo &scaron;kolní družinu musí být žáci, pobývající ve &Scaron;D
déle, pøedáni vedoucími zájmových útvarù.
4.6 Rozsah denního provozu &Scaron;D a rozvrh èinnosti schvaluje øeditel &scaron;koly na návrh vedoucí vychovatelky
&scaron;kolní družiny.
4.7 Družina realizuje výchovnì vzdìlávací èinnost ve výchovì mimo vyuèování zejména formou odpoèinkových, rekreaèních a
zájmových èinností; umožòuje žákùm pøípravu na vyuèování. - Odpoèinkové èinnosti - mají odstranit únavu, zaøazují se
nejèastìji po obìdì, popø. ráno pro žáky, kteøí brzy vstávají a dále dle potøeby kdykoliv bìhem dne. Jde o klid na lùžku èi
lehátku, klidové hry a klidné zájmové èinnosti, poslechové èinnosti apod. - Rekreaèní èinnosti - slouží k regeneraci sil,
pøevažuje v nich odpoèinek aktivní nároènìj&scaron;ími pohybovými prvky. Hry a spontánní èinnosti mohou být
ru&scaron;nìj&scaron;í. - Zájmové èinnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožòují žákùm seberealizaci i kompenzaci možných
&scaron;kolních neúspìchù i dal&scaron;í rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o øízenou kolektivní nebo
individuální èinnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Èinnost mùže být organizována pro vybrané žáky z rùzných
oddìlení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka &Scaron;D èi jiný pedagog nebo rodiè. - Pøíprava na vyuèování
zahrnuje okruh èinností související s plnìním &scaron;kolních povinností, není to v&scaron;ak povinná èinnost &Scaron;D.
Mùže jít o vypracovávání domácích úkolù (pouze se souhlasem rodièù, nikoliv pøed 15. hodinou, vychovatelka žákùm
úkoly neopravuje), nebo zábavné procvièování uèiva formou didaktických her (vèetnì øe&scaron;ení problémù), ovìøování
a upevòování &scaron;kolních poznatkù v praxi pøi vycházkách, exkurzích a dal&scaron;ích èinnostech; získávání
dal&scaron;ích doplòujících poznatkù pøi prùbìžné èinnosti &Scaron;D (napø. vycházky, poslechové èinnosti, práce s
knihou a èasopisy). 4.8 Spoleèných akcí družiny se mohou zúèastòovat i žáci nezaøazení do družiny, pokud se této èinnosti
neúèastní plný poèet žákù zaøazených do družiny stanovený pro oddìlení nebo skupinu. 4.9 Rodièe si žáky vyvolávají
zvonkem do pøíslu&scaron;ného oddìlení a bez závažného dùvodu nevstupují do prostoru &scaron;aten a místností
&Scaron;D.
4.10 Pøi postupných odchodech žákù z jednotlivých oddìlení domù je možné spojit èinnost oddìlení v pøípadì, kdy poèet žákù
v takto spojených oddìleních je max. 30. Stejnì tak se postupuje pøi spojování èinnosti, kdy každé oddìlení vykonává jinou
èinnost &ndash; zájmovou, relaxaèní apod. 4.11Øeditel schvaluje podpisem na úvodní stránce pøehledu výchovnì
vzdìlávací práce týdenní skladbu zamìstnání, která obsahuje èinnosti odpoèinkové, zájmové a rekreaèní, pobyt venku a
dal&scaron;í aktivity. &Scaron;D mùže v rámci své bìžné èinnosti, v prùbìhu stanovené provozní doby &Scaron;D, zøizovat
zájmové kroužky, jejichž èlenové mohou být i žáci, kteøí nejsou pøihlá&scaron;eni do &scaron;kolní družiny k pravidelné
docházce. Èinnost v tìchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do &Scaron;D, mùže být poskytována za
úplatu.
4.12 &Scaron;D mùže zøizovat zájmové kroužky a dal&scaron;í èinnosti (jako napø. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce
atp.), které jsou uskuteèòovány mimo stanovenou provozní dobu &Scaron;D. Èlenství v tìchto kroužcích, resp. na tìchto
aktivitách není vázáno na zápis do &Scaron;D. Tyto èinnosti mohou být poskytovány za úplatu. 5. Podmínky
zacházení s majetkem
5.1 Vychovatelky i žáci jsou povinni &scaron;etrnì zacházet s vybavením &Scaron;D. Každý je odpovìdný za &scaron;kody,
které svým jednáním zpùsobil, a proto po nìm bude &Scaron;D prostøednictvím vedení &scaron;koly požadovat náhradu,
jestliže &scaron;kodu zpùsobil úmyslnì nebo z nedbalosti. 5.2 Vychovatelky jsou povinny po&scaron;kození majetku žákem
nahlásit vedoucí vychovatelce, zabezpeèit jednání s rodièi o náhradì &scaron;kody.
5.3 Pøi závažnìj&scaron;í &scaron;kodì nebo nemožnosti vyøe&scaron;it náhradu &scaron;kody s rodièi je vznik
&scaron;kody hlá&scaron;en Policii ÈR, pøípadnì orgánùm sociální péèe, nebo mùže &scaron;kola náhradu vymáhat
soudní cestou. 6. Podmínky zaji&scaron;tìní bezpeènosti a ochrany zdraví dìtí a jejich ochrany pøed sociálnì patologickými
jevy a pøed projevy diskriminace, nepøátelství nebo násilí 1. &Scaron;kolní budova je pøístupná v dobì od 6.30 do 18.00
hodin. Náv&scaron;tìvy jsou povinny se hlásit (vrátnice, sekretariát, &Scaron;D). Hlavní
vstup do budovy je snímán
kamerovým systémem. Žákùm je zakázáno vpou&scaron;tìt
do budovy cizí osoby. Bìhem provozu &scaron;koly jsou
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zevnitø volnì otevíratelné

dveøe hlavního vchodu i v&scaron;ech únikových východù.

2. Žákùm je zakázáno žvýkat žvýkaèky
3. V&scaron;ichni žáci se chovají pøi pobytu ve &Scaron;D i na
akcích &Scaron;D tak, aby neohrozili zdraví a majetek
svùj ani jiných osob. Ve &Scaron;D
je zakázáno pohybovat se na koleèkových bruslích a na kolobìžkách,
používat
zdraví nebezpeèné hraèky (laserová ukazovátka, zbranì, popø.
jejich makety, zábavní pyrotechniku, zapalovaèe).
4. Pøi pobytu v tìlocviènì, v bazénu, na høi&scaron;ti a
v zahradì zachovávají žáci specifické bezpeènostní pøedpisy pro
tyto
uèebny, dané øádem odborné uèebny a prostory. Vychovatelky provedou
prokazatelné pouèení žákù první
den pøíchodu žákù do &Scaron;D a dodateèné
pouèení žákù, kteøí první den chybìli. O pouèení žákù provede
vychovatelka
záznam do složky Pouèení. Pouèení o BOZP se provádí rovnìž pøed každou
akcí mimo &scaron;kolu a
pøed každými prázdninami.
5. Žákùm je zakázáno manipulovat
s elektrickými spotøebièi, vypínaèi a elektrickým vedením bez dohledu
pedagoga.
6. &Scaron;kolní budova je volnì pøístupná zvenèí pouze v dobì, kdy je dohlížejícími
zamìstnanci &scaron;koly
zaji&scaron;tìna kontrola pøicházejících osob; pøi odchodu žákù
z budovy ji zaji&scaron;•ují pedagogové podle plánu
dohledù. Každý z
pracovníkù &scaron;koly, který otevírá budovu cizím pøíchozím, je povinen zjistit
dùvod jejich
náv&scaron;tìvy. Bìhem provozu &scaron;koly jsou zevnitø volnì otevíratelné
dveøe hlavního vchodu i v&scaron;ech
únikových východù.
7. V&scaron;ichni zamìstnanci &scaron;koly jsou pøi vzdìlávání a
bìhem souvisejícího provozu &scaron;koly povinni
pøihlížet k základním
fyziologickým potøebám žákù a vytváøet podmínky pro jejich zdravý vývoj a
pro pøedcházení
vzniku sociálnì patologických jevù, poskytovat žákùm nezbytné
informace k zaji&scaron;tìní bezpeènosti a ochrany
zdraví. V této
souvislosti jsou zároveò povinni úzce spolupracovat s vedením &scaron;koly,
&scaron;kolním
metodikem prevence a výchovnými poradci.
8. Pedagogiètí zamìstnanci dodržují pøedpisy k
zaji&scaron;tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a protipožární
pøedpisy.
Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpeènost osob, nebo
jiné závady technického
rázu, nebo nedostateèné zaji&scaron;tìní budovy, je
jejich povinností informovat o tìchto skuteènostech vedení
&scaron;koly a v rámci
svých schopností a možností zabránit vzniku &scaron;kody. Sledují zdravotní stav
žákù a v
pøípadì závažného onemocnìní nebo zranìní žáka informují bez
zbyteèných prùtahù vedení &scaron;koly a rodièe
postiženého žáka. Nemocný žák
mùže být odeslán k lékaøskému vy&scaron;etøení èi o&scaron;etøení jen v doprovodu
dospìlé osoby.
9. Každý úraz, poranìní èi nehodu, k nimž dojde bìhem
pobytu žákù ve &Scaron;D nebo mimo budovu pøi akci poøádané
&Scaron;D, žáci hlásí ihned vychovatelce.
10. Zamìstnanci i žáci jsou povinni poskytnout
zranìnému pomoc, popø. zajistit o&scaron;etøení lékaøem a vyplnit
záznam do knihy
úrazù.
11. Žák je v&scaron;ímavý ke v&scaron;em protiprávním èinnostem,
zvlá&scaron;tì ke krádežím a projevùm
vandalizmu, je povinen oznámit jakoukoliv
takovou èinnost nejbliž&scaron;í dospìlé osobì a dle svých možností takovému
jednání zabránit a na takové jednání upozoròovat, zároveò je zakázáno
nosit vìci, které by mohly ohrožovat
mravní výchovu.
12. Žáci se podílejí na vytváøení pozitivních
mezilidských vztahù. Vzájemnì se respektují, dodržují pravidla
spoleèenského chování. Ve &scaron;kole nejsou tolerovány jakékoliv projevy
neverbální i verbální agrese,
zesmì&scaron;òování a ponižování. Žák je v&scaron;ímavý ke v&scaron;em agresivním
projevùm, projevùm
&scaron;ikany a kyber&scaron;ikany. Jeho povinností je oznámit tyto
nevhodné projevy dospìlé osobì, které dùvìøuje
nebo mùže využít možnosti
schránky dùvìry. Dospìlá osoba ohlásí podezøení na &scaron;ikanu &Scaron;kolnímu
poradenskému pracovi&scaron;ti a vedení &scaron;koly. Dal&scaron;í postup se øídí Programem
proti
&scaron;ikanování, který je pøílohou Minimálního preventivního programu
&scaron;koly.
13. V celém areálu &scaron;koly a na v&scaron;ech akcích
poøádaných &Scaron;D je zákaz konzumace alkoholu,
tabákových výrobkù, omamných a
psychotropních látek, jejich distribuce, pøechovávání, &scaron;íøení, propagování
a navádìní k užívání tìchto látek. Zákaz se vztahuje i na
elektronické cigarety.
Je zakázán vstup do &Scaron;D pod vlivem návykových látek (NL).
V pøípadì, že je žák pøistižen pøi konzumaci návykové látky, je nutné mu v dal&scaron;í konzumaci zabránit, žákovi NL
odebrat.

Pøi odebrání i nálezu NL ji pracovníci &scaron;koly nepodrobují žádnému testu ke zji&scaron;tìní chemické struktury, ale
ihned uvìdomí vedení &scaron;koly. NL se uloží u vedení &scaron;koly pro pøípad usvìdèujícího dùkazu. V pøípadì nálezu látky,
u které je podezøení, že se jedná o NL, pøivolá &scaron;kola k identifikaci Policii ÈR. V pøípadì, že žák jeví známky otravy,
pøedá se nalezená látka pøivolanému lékaøi.
O události se sepí&scaron;e struèný záznam s vyjádøením žáka (datum, místo, èas a jméno žáka, odkud a od koho má
návykovou látku). Zápisu a rozhovoru se žákem je pøítomen øeditel &scaron;koly nebo jeho zástupce. Zápis
záznamu založí &scaron;kolní metodik prevence do své agendy. O zji&scaron;tìné skuteènosti je nutné ihned informovat
zákonné zástupce a dle závažnosti doporuèit lékaøské vy&scaron;etøení, pøípadnì náv&scaron;tìvu specializovaného
poradenského pracovi&scaron;tì.
V pøípadì ohrožení zdraví žáka je okamžitì nutné zajistit lékaøskou službu první pomoci a vyrozumìt zákonného zástupce, v
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pøípadnì jeho nedostupnosti kontaktovat pracovníka OSPOD. Do pøíjezdu RZP zùstane žák pod dohledem dospìlé osoby.
V pøípadì zji&scaron;tìného trestného èinu (napø. distribuce NL) je pøivolána Policie ÈR.
14. V areálu &Scaron;D platí zákaz
a) krádeží
b) týrání zvíøat
c)v&scaron;ech forem sexuálního obtìžování a zneužívání
d)volné manipulace s otevøeným ohnìm.
15. Vychovatelka mùže žáka uvolnit z pobytu v &Scaron;D jen na základì
nebo pøi osobním pøevzetí dítìte.

písemného souhlasu zákonného zástupce

16. &Scaron;kola má dohledovou povinnost nad žáky v dobì dané rozvrhem výuky
pøestávek a stravování. 7. Dokumentace

žáka, vèetnì nepovinných pøedmìtù,

V družinì se vede tato dokumentace:
a) evidence pøijatých dìtí (napø. zápisové lístky pro žáky, kteøí jsou pøihlá&scaron;e
k pravidelné docházce), b) pøehledy výchovnì vzdìlávací práce jednotlivých oddìlení, c) docházkový se&scaron;it pro ranní a
odpolední &Scaron;D, d) celoroèní plán èinnosti, e) roèní hodnocení práce &scaron;kolní družiny jako podklad pro výroèní
zprávu &scaron;koly,f) Vnitøní øád &scaron;kolní družiny, g) záznamy z pedagogických rad, h) knihu úrazù a záznamy o
úrazech dìtí, popøípadì lékaøské posudky.
Ve Vy&scaron;kovì 12. 10. 2016Platnost od 12. 10. 2016
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