Řád školní družiny
1. Ranní provoz ŠD je od 6:00 do 7:45 hod., odpolední od 11.40 do 16.00 hod.
2. Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. - 3. tříd. Starší žáci budou přijímáni podle počtu přihlášených
žáků z nižších ročníků v daném školním roce. Jednotlivá oddělení se naplňují do výše 30 žáků.
3. Rodiče přihlašují dítě do ŠD na příslušné přihlášce, kde je vyznačeno, který den a ve kterou dobu bude
ŠD navštěvovat, jak bude do ŠD přicházet a odcházet (sám či v doprovodu). Rodiče též na přihlášce
vyznačí zdravotní stav dítěte, event. užívá-li léky a v kterou dobu.
4. Žáci zapsaní do ŠD přicházejí ráno nejpozději v 7.15 hod.. Ve ŠD se zdržují po celou dobu uvedenou v
přihlášce. Pokud je žák vyzvedáván rodiči či jinými pověřenými osobami, vychovatel ho předá po zjištění
jejich totožnosti a to v šatně školy. Jiné osobě nesmí dítě předat.
5. S ohledem na nerušenou činnost ŠD budou žáci uvolňováni nejdříve ve 14 hodin. V naléhavých
případech a po předchozí dohodě i dříve.
6. Změna termínu ranního příchodu či odpoledního odchodu je možná pouze na písemnou žádost rodičů.
Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka ze zdravotních či rodinných důvodů předem, nejdéle však
do 48 hodin.
7. Za bezpečný příchod žáků po skončení vyučování do ŠD odpovídá učitel, který ve třídě učí poslední
hodinu. Předá žáky vychovateli, který v třídní knize provede prezentaci. Na odpolední kroužky
vyzvedávají děti vedoucí kroužků.
8. Ve ŠD platí školní řád, který je žák povinen dodržovat. V případě, že je žák neukázněný, informuje
vychovatel jeho rodiče. Za hrubou či opakovanou nekázeň může být žák ze ŠD vyloučen.
9. Škody, které žák prokazatelně ve ŠD způsobil, jsou rodiče povinni uhradit či zajistit jejich odstranění. V
případě odmítnutí může být žák též ze ŠD vyloučen.
10.
ŠD je povinna informovat rodiče o všech závažných skutečnostech souvisejících s pobytem žáka ve
ŠD a s jejím provozem, a to v předstihu.
11.
Rodiče či jiné cizí osoby nemají do ŠD přístup. Svůj příchod ohlásí zvonkem u vchodu do školy.
12.
Chtějí-li rodiče projednat s vychovatelkou závažnou skutečnost, domluví si s ní termín schůzky.
13.
Účast na akcích ŠD je pro přihlášené děti povinná, omluvit je lze jen ve výjimečných případech.
14.
Poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně, je splatný pololetně, tj. 500 Kč do konce září za
1. pololetí a 500 Kč do konce ledna za 2. pololetí, na účet školy č. 163257505/2010, VS 9999, do zprávy
pro příjemce rodiče napíší jméno dítěte a třídu. Výjimečně lze platit hotově ve školní pokladně.
15. Vrácení platby je možné v případě dlouhodobé nemoci, nepřítomnosti vychovatele nebo z vážných důvodů
(rodiče budou řešit s ředitelem školy).
16. V případě nezaplacení poplatku může být dítě podmínečně vyloučeno ze ŠD, v případě opakovaného
nezaplacení pak vyloučeno trvale.
17. ŠD využívá pro svou činnost určených učeben v budově školy, cvičnou kuchyňku a tělocvičnu.
18. Pitný režim je zajištěn zdrojem pitné vody ve ŠD či při obědě ve ŠJ.

V Kamenickém Šenově dne 1. 9. 2016

Mgr. Martin Karhan

