ZŠ a MŠ JANOV NAD NISOU
Školní druţina
ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY

výňatek

1.

Školní druţina se nachází v budově ZŠ a vyuţívá vyhrazené prostory. Dvě oddělení se
naplňují do počtu 50 ţáků 1. stupně ZŠ.

2.

Provoz je od 6.30 do 16.00 hod. Ranní druţinu mohou navštěvovat i nepřihlášené děti do
ŠD. Ţáci odchází v 7.40 do tříd. Provoz o prázdninách je zajistěn pouze v případě více jak
5 přihlášených ţáků. Jinak je ŠD s vědomím Obecního úřadu v Janově n/N UZAVŘENA.

3.

Rodiče nebo zákonní zástupci přihlásí dítě přihlašovacím lístkem. Sdělí písemně rozsah
docházky a způsob odchodu. Ţaci zůstávají v ŠD tak dlouho, jak bylo dohodnuto výjimky se povolují pouze na písemnou ţádost rodičů, zákonných zástupců nebo
vyzvednou-li si dítě osobně. ( NUTNÁ FORMULACE PŘEBÍRÁM ODPOVĚDNOST).
Po opuštění školní druţiny přebírá odpovědnost za dítě zákonný zástupce.

4.

Poplatek za ŠD je 100 Kč za měsíc. Částka je splatná ve dvou částech 400 Kč a 600 Kč .
Poplatek přebírá vedoucí vychovatelka.

5.

ŠD vyuţívá vlastní prostory v budově ZŠ, dále venkovní prostory ZŠ,

6.

Děti jsou převáděny do jídelny a zpět vychovatelkami a učitelkami dle rozvrhu.Misto
předání je šatna ZŠ. Do zájmových krouţků jsou děti převáděny určeným dohledem nebo
po písemné dohodě sami.

7.

Při přecházení vozovky zastaví první dvojice na okraji chodníku,cesty a čeká na dozor,
který vkročí do vozovky první a dá pokyn k přejití. S posledním opouští vozovku dozor.

8.

Po celou dobu pobytu v ŠD se děti chovají ukázněně, hernu , budovu ani skupinu
neopouštějí bez vědomí vychovatelky. Dodrţují pořádek a zásady osobní hygieny, v šatně
odkládají věci na určené místo.

9.

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajisťují vychovatelky nebo určený dodled. Nevolnost či
poranění hlásí dítě ihned vychovatelce.

10.

Děti se chovají zdvořile k dospělým. Oslovuji je pane, paní vychovatelko apod. Při
příchodu a odchodu pozdraví.

11.

Děti si nosí do ŠD pití na zajištění pitného reţimu.

12.

Do ŠD mohou být dočasně umísťováni i ţáci, kteří nejsou do ŠD přihlášeni, např. před
odpol. vyučováním, zájmovým krouţkem, při odpadnutí výuky.

13.

Do ŠD není povoleno nosit cenné věci, větší částky peněz a jakékoliv zbraně a jejich
napodobeniny. Hračky pouze s vědomím rodičů a na jejich zodpovědnost. Mobilní telefon
musí být uloţen a pouţíván jen po povolení vychovatelky.

14.

Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby: při nevyzvednutí ţáka do
stanovené doby rodiči,vychovatelka nejdříve podle moţností informuje telefonicky rodiče
ţáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný
poţádá o pomoc Policii ČR.

15.
.

Za přikladné dodrţování řádu ŠD mohou děti získat pochvalu, v případě porušování
pravidel souţití mezi dětmi nebo za jiné hrubé kázeňské přestupky
předá vychovatelka řediteli školy návrh na vyloučení ţáka ze ŠD.

16.

Školní druţina pracuje dle platného Rámcového vzdělávacího plánu pro školní druţinu.
Nařizení vstupuje v platnost 1.9.2016
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