ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Provoz
Naše školní družina je určena přednostně žákům 1. až 3. tříd, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní a kteří jsou
přihlášeni k pravidelné celotýdenní docházce Je otevřena v době školního vyučování od 7.00 /příchod do 7.30/ a po
skončení vyučování do 18.30.
Vyzvedávání dětí
Děti vydáváme od 13.00 do 14.00 hodin a od 15.00 prostřednictvím příslušných zvonků ŠD. Od 16.00 dle aktuálního
označení.
Děti vydáváme výhradně jejich zákonným zástupcům. Ti mohou určit další osoby z řad prarodičů nebo sourozenců.
Pokud má dítě vyzvednout mimořádně někdo jiný, musí mít písemné oznámení jednoho z rodičů.
Přesto, že prostor šaten a vchodu/východu je vybaven kamerovým systémem, prosíme příchozí, aby se představili, abychom
bezpečně věděli, komu dítě předáváme.
Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě ze školní družiny včas.
Snažte se své děti vyzvednout do18.00 hodin, provozní doba do 18.30 hodin je určena pro mimořádné situace
/ např. dopravní zácpa/
V případě, že se rodiče dostanou do potíží, nevyzvednou své dítě do 18.30 a nespojí se telefonicky s paní vychovatelkou,
bude dítě předáno orgánu státní správy. Při opakovaném nevyzvednutí do konce provozní doby, bude situace projednána se
zákonnými zástupci a vedením školy a dítě může být vyloučeno ze ŠD.
Docházka
Docházka přihlášených dětí je povinná a každou nepřítomnost je nutné řádně omluvit.
Odhlášení dítěte ze ŠD musí být vždy písemné ke konci měsíce, do té doby se účtuje poplatek za provoz ŠD.
Bez doprovodu může dítě odejít jen v případě, že je tak uvedeno v Přihlášce do ŠD nebo na písemnou žádost rodičů, která
musí obsahovat datum, dobu odchodu a podpis.
Na ústní vzkazy, telefonáty či zprávy SMS žáky neuvolňujeme.
Vedoucí kroužků konaných na naší škole si vyzvedávají přihlášené děti osobně ve školní družině a nesou za ně
zodpovědnost.
Poplatek za ŠD
Měsíční poplatek činí 400,- Kč a platí se převodním příkazem, případně složenkou vždy do posledního dne předcházejícího
měsíce, pololetně nebo jednorázově na celý školní rok.
Opakované neuhrazení poplatku a nerespektování výzvy k jeho zaplacení je důvodem pro nepřijetí dítěte do ŠD,
nebo jeho vyloučení během školního roku, po předchozím projednání se zákonnými zástupci žáka.
Jídelna
Zajištění obědů a jejich odhlašování je v kompetenci rodičů. Výběr jídel si určují děti sami. V jídelně se chovají ukázněně,
tak, aby nerušily a neobtěžovaly ostatní strávníky.
Použité nádobí si po sobě každý uklidí sám.
Mobilní telefony a drahé předměty
Dítě drahé předměty do ŠD nenosí. Pokud je přinese, řídí se školním řádem.
Mobilní telefon smí použít pouze s vědomím paní vychovatelky. Žáci nemají povoleno během pobytu v ŠD pořizovat a
volně šířít záznamy či snímky.
Chování v ŠD
Děti se vzájemně respektují, zaujímají pozitivní postoj k sobě i k druhým, jsou ohleduplné, tolerantní, neohrožují svým
chováním bezpečnost a zdraví své ani svých spolužáků. Projevy diskriminace, nepřátelství a rasismu nejsou tolerovány.
Pokud požádá dítě o opuštění skupiny ( WC, automat na pití, šatna apod.) je povinno se v pořádku do ŠD vrátit. Za hrubé
porušení řádu ŠD je možné dítě z docházky vyloučit.
Domácí úkoly
Na požádání je výjimečně možné umožnit dítěti napsání DÚ. Tato činnost však nepatří k zájmovému vzdělávání, které je
hlavní náplní školní družiny.
Školní zahrada
Slouží k rekreačním činnostem tak jako školní hřiště či tělocvična.
Děti používají ke hře vybavení k tomu určené, nepodceňují ani nepřeceňují své vlastní síly a dovednosti.
Ke hře jsou vhodně a pohodlně oblečené.
Případné problémy řeší paní vychovatelka s rodiči osobně při vyzvednutí dítěte nebo písemně prostřednictvím
ŽK nebo notýsku.
Telefon do ŠD: +420736769498 /v době provozu ŠD/
Řád ŠD je platný od 1.9.2018.
Milena Dvořáková, vedoucí ŠD

