PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.
Žáci navštěvující školní družinu dodržují Provozní řád školní družiny.
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Před vstupem do školní družiny se žáci přezují a převléknou v šatnách.
Provoz školní družiny je od 6.00 do 7.15 a od 11.05 do 16.00.
Školní družina je určena žákům 1.-5. ročníku. Ve výjimečných případech může být do
ŠD zařazeno dítě z vyššího ročníku, pokud nemá možnost navštěvovat školní klub.
O umístění žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy, umístění do ŠD není
nárokové. Při nevhodném chování může být žák z ŠD vyloučen.
Vychovatelka ŠD přebírá za dítě zodpovědnost jeho vstupem do ŠD a předává
odchodem dítěte ze třídy ŠD. Pokud dítě navštěvuje zájmový útvar v době pobytu v ŠD,
přebírá zodpovědnost příslušný vedoucí zájmového útvaru.
Dítě nesmí samo bez dovolení opustit třídu ŠD.
Při odchodu dítěte ze ŠD: rodiče zazvoní na zvonek, řeknou jméno dítěte, pro které jdou,
po otevření počkají na dítě v šatně.
Dítě odchází ze ŠD pouze s osobou zapsanou v zápisovém lístku, případné změny
oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD.
Děti, které odcházejí samy, odcházejí dle údajů v zápisovém lístku.
Pokud by žák odcházel v jinou dobu, než je uvedeno v zápisovém lístku, musí odevzdat
písemné oznámení rodičů nebo oznámení na mobil formou SMS.
Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě do 16.00. Nemohou-li tak učinit, musí si zajistit
náhradní způsob převzetí dítěte-nutné písemné pověření.
Rodiče mají možnost každodenní konzultace s vychovatelkami ŠD, telefon: Oddělení I.
tel. 560 000 290 a Oddělení II. tel. 560 000 291.
Žáci využívají pro činnost prostor školní družiny a sportovní haly.
Žáci jsou pravidelně a průběžně poučováni o zásadách bezpečnosti při činnostech v ŠD.
Režim ŠD:
- odpočinková činnost (hry dle zájmu žáků…)
- zájmová činnost (PV, VV, HV…)
- rekreační činnost (vycházky, kroužky…)
- příprava na výuku
Odpolední svačiny si nosí děti z domova.
Na vycházky a sportovní činnost doporučujeme žákům nosit vhodné oblečení a obuv.
Žák šetří majetek ŠD a školy, poškození hlásí vychovatelkám. Úmyslné poškození
vybavení ŠD je rodič povinen uhradit.
Hrubé porušení Řádu školní družiny bude projednáno s rodiči, třídním učitelem a na
jednání pedagogické rady.
Dojíždějící žáci jsou poučeni o zásadách bezpečnosti při dojíždění, pobytu a chování na
zastávkách a v dopravních prostředcích.
Žák se chová v šatně a na chodbách ukázněně, dodržuje bezpečnostní předpisy a Řád
školy. V odpoledních hodinách není v šatnách dozor.
Poplatek za ŠD činí 100,-Kč za měsíc, platí se 2x ročně. V září se platí 400,-Kč (záříprosinec), v lednu se platí 600,-Kč (leden-červen). Poplatek se platí v ředitelně
u Mgr. Jany Hrevúšové (ekonomka školy).
Větrání místností provádí dospělá osoba, žákům je zakázána manipulace s termoventily,
žaluziemi a elektrickými přístroji.
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