PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
1.

Do školní družiny jsou přijímány děti na základě řádně vyplněné přihlášky.

2.

Ve ŠD jsou v provozu tři oddělení.

3.
Pokud není oddělení naplněno, mohou být přijímány do ŠD i děti, jejichž matky jsou například
na mateřské dovolené.
4.

Domácí úkoly jsou vypracovávány v případě zájmu rodičů po 15 - té hodině.

5.
Každý žák se ve ŠD řídí pravidly družinového řádu. Chová se tak, aby nenarušoval kázeň a
činnost kolektivu. Při opakovaném a závažném narušování družinového řádu může být žák ze ŠD
vyloučen.
6.
Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost žáka je nutno rodiči omluvit
písemně nebo osobně. Onemocní-li žák, odhlásí ho rodiče ze stravování u vedoucí školní jídelny,
nikoli u vychovatelky.
7.
Školní družina je v provozu v pracovní dny od 6:30 do 7:40 hodin, odpoledne od 11:40 do
16:00 hodin. Uvolnění dítěte ze ŠD dříve, než je uvedeno na zápisním lístku, je možné jen na
písemnou žádost rodičů.
8.
V době od 13, 15 do 14,15 hodin není vhodné vyzvedávat děti ze školní družiny z
organizačních důvodů. V mimořádných případech je nutná domluva s vychovatelkou.
9.
Žák se řídí pokyny vychovatelky a plní její příkazy. Opouštět místnost ŠD bez svolení
vychovatelky není přípustné.
10.
Své svršky odkládá žák na určené místo do šatny ŠD. Své věci musí mít řádně označeny,
případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo rodiče ihned vychovatelce.
11.
O zařízení a vybavení ŠD (hry, knihy, hračky a další pomůcky) pečuje žák jako o své vlastní.
Každé svévolné poškození uhradí rodiče žáka.
12.

Dítě odchází ze ŠD po splnění všech svých povinností (úklidu her, pomůcek atd.).

13.

Není dovoleno používat ve ŠD herní konzoly a mobilní telefony.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Školní družina je v provozu denně.
Ranní provoz:
Odpolední provoz:

6:30 – 7:40 hodin
11:40 - 16:00 hodin

V čase od 15:00 – do 16:00 hodin je v provozu pouze jedno oddělení.
2. Děti do ŠD docházejí samostatně nebo v doprovodu rodičů.
3. Ze ŠD odcházejí děti opět samostatně nebo v doprovodu rodičů. Čas odchodu je
zaznamenán jednak na přihlášce, dále pak v přehledu výchovně vzdělávací práce.

4. Vychovatelka odpovídá za bezpečnost dítěte od doby příchodu do ŠD až do doby
odchodu ze ŠD.
5. Děti do ŠD nenosí žádné předměty ohrožující jejich bezpečnost a zdraví.

6. Zástupce dítěte oznámí jeho nepřítomnost písemnou formou (telefonicky). Rovněž
oznámí dřívější odchod dítěte.
7. Zjistí-li vychovatelka během odpoledne u dítěte příznaky nemoci, okamžitě vyrozumí
rodiče.
8. Dle § 123 Zákona č. 56/2004 Sb. platí rodiče příspěvek na částečnou úhradu
neinvestičních prostředků ŠD. Úplata činí 50 Kč měsíčně na dítě.

