Řád a vnitřní řád školní družiny

1. Provozní doba ŠD je od 6.30 do 17.30 hodin. Ranní ŠD je v provozu od 6.30
do 7.45 hodin v učebnách sníženého přízemí budovy A. Ke vstupu je
používán hlavní vchod do budovy A, příchod do ranní ŠD do 7,15 hodin.
Vychovatelky ŠD vykonávají dozor na chodbě a v 7.45 hodin odvádí děti do
tříd.
Odpolední ŠD, která je v provozu od 11.40 do 17.30 probíhá
v učebnách sníženého přízemí budovy A i B a spojovací chodbě.
Vychovatelé žáky přebírají ve třídách od vyučujících poslední hodiny a
přebírají za ně odpovědnost až do jejich odchodu ze školní družiny. Ze ŠD
žáci odcházejí podle řádně vyplněného zápisního lístku ( s doprovodem nebo
sami). Změnu odchodu musí zákonný zástupce oznámit písemně.
2. Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny na základě vyplněného
zápisního lístku (způsob a hodina odchodu). Odhlášení ze ŠD je možné na
základě písemného vyjádření zákonného zástupce.
3. Za pobyt žáka ve školní družině je zákonný zástupce povinen zaplatit částku
určenou nadřízeným orgánem školy (350.-Kč za jeden měsíc). Pro
vychovatele i žáky školní družiny platí školní řád i vnitřní řád školy.
4. Školní družina ke své činnosti využívá i prostoru tělocvičny, školního hřiště a
počítačových pracoven. V těchto prostorách se vychovatelé i žáci ŠD řídí
řádem těchto objektů.
5. Rodiče (zákonní zástupci) se mohou informovat o chování žáka ve školní
družině při pravidelných třídních schůzkách, popřípadě při vyzvedávání žáka
ze ŠD. Vychovatelky ŠD úzce spolupracují při výchovně-vzdělávacím
působení na žáky s třídním učitelem.
6. Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině si určují vychovatelky
v jednotlivých odděleních dle týdenních plánů vycházejících z celoročního
plánu školy. Při ŠD jsou různé kroužky vedené vychovatelkami zaměřené na
specializované činnosti. Vychovatelky odpovídají za žáky i při akcích
pořádaných mimo budovu školy (sportovní, kulturní apod.)
7. Žáci nemohou být uvolňováni ze školní družiny na základě telefonického
hovoru.
8. Žáky lze vyzvedávat ze školní družiny pouze:
a) po skončení vyučování až do 14,00 hodin
b) od 15,00 do 17,30 hodin
c) branka u vchodu do objektu školy bude od 14,00 do 15,00
hodin uzamčena

