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Řád škotní družíny

o přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje na
zápisního ]-ístku ředítel školy.

zák}adě rodiči odevzdaného

Všichni ŽácL příjati k docházce dodrŽuj í zásady obsaŽené v Provozním řádu škoIy'
zároveň se řídí tímto řádem ško]-ni družíny.Pro zapsané žáky je docházka do školní
družiny povinná.

J. ZaK opousEa určený prostor ve šk. druŽině pouze se souhfasem p. vychovatelky a

v době, která vyplývá z údajů na zápisnim lístku. Mimořádně předčasný odchod ze šk'
druŽiny musí být doložen písemnou Žádostí rodičů. Každou potřebu opustit místnost
ŠD oznámÍ vychovatelce a počká na jeji souh]-as'

4. Do hodin ZUŠ odchází samostatně dle údajů v zápisním 1ís|'ku, do krouŽkri žáci
odcházejí pod dohledem přislušného vedouciho kroužku a taktéŽ jsou zpět předáni do

oddě1ení ŠĎ. Po dobu této nepřítomnosti vychovate1ka neodpovidá za žáka, neboť se
jedná o přerušení pobytu v družíně.

nepřítomnost žáka v druŽině písemně, telefonicky na Č

novabefaG cbox . cz .na adresu školy zs

6. Každou nevolnost i drobné zranění h]-ásí žák p. vychovatelce.

7. Žay ško1ní druŽiny se chová slušně a ohtedupIně k dospělým osobám

spo]-užákům, chrání zdraví své í svých spo1užáků'

8. Žar setri a ochraňuje majetek ško]_y i škotní družiny. Se zapůjčen]fori hrami a dalším
vybavením zachází vždy šetrně, nepoškozuje ho' Závady, které zjístí' hlásí
néprodleně p. vychovatelce. Případné úhrady škody, vznikIé úmyslným poškozením'
projedná vedení školy s rodiči

9. Při hrách venku žák ne]-eze na stromy ani na tělovýchovná zaŤizeni bez svofeni p'
vychovatelky.

10.Do místnosti jiných odděleni vstupuji žáci pouze po zaklepání a po výzvě ke vstupu
od dospě}é osoby. Pozdraví.

II.Žák má zakázáno manipulovat s okny, zná umístění lékárničky a místa, kde je moŽné

poskytnout první pomoc

L2.Žák nenosi do šk. druŽíny Žádné cenné předměty ani vyšší fínanční částky. V opačném
případě požádá p. vychovatelku o úschovu peněz nebo cenných předmětů. PouŽívání
mobífu je moŽné pouze po dohodě rodičů s vychovate]kou.

Provoz škoIní družíny
1. Ranní družina je v provozu od 6.30 -'7.4O h, odpoledni provoz je do 16.00 h'
2. Žau navštěvujicí ianní družinu se převléká v šatně, dá}e pak ve třídě' Na

odpoledni činnost se dětí mohou přev1ékat ve ško]-ní družině.
3. Před odchodem do jídelny sí umyje ruce.
4. Z jíde1ny žácí neodnášejí vydané jidlo ani nádobí a příbory.
5. v iioernB se chová tiše, řídí se pokyny dozira)ícího učitele nebo vychovatelky'
6. Do šatny smí žák vstoupit pouze se souhlasem vychovatelky.
- 

v,, tt. LaK )e pov]-nen se přezouvat, udrŽovat ve všech prostorách školy pořádek'
8. Měsíční poplatek na 1 dítě je stanoven \/e výši 1oO,- Kč. osvobozen od úp1aty ze ŠD

bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá socíá]-ní příplatek nebo fyzická osoba/
která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáŽe
ředíte]-i školy.

g. Poplatek '" 
pónyt ve ško]_ní druŽině se p1ati každ,ý měsíc při placení stravného.

L Sv]am

D. Bogdanská, ved. vychovatelka Mgr. V]-adimír Krčmarský, ředite] škoJ-y


