ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017/2018
1. Všechny děti, které navštěvují ŠD, musí mít vyplněnou přihlášku (zápisní lístek), kterou
vyplní a podepíší rodiče. Pokud se dítě ze ŠD odhlašuje, je tak učiněno písemně opět
s podpisem rodičů.
2. Provoz školní družiny začíná v 6.30 hod. a končí v 16.30 hod. Do ranní družiny dochází
děti od 6.30 hod. do 7.30 hod. a jejich přítomnost je zaznamenána v docházkovém sešitě.
Z herny odchází děti v 7.45 hod. přímo do své třídy. Do odpolední družiny nastupují děti
po ukončení svého vyučování. Přechod do herny zajišťují vychovatelky. Přítomnost
v odpolední družině se registruje v sešitě přehledu výchovně vzdělávací práce.
3. V případě osobního vyzvedávání dítěte tak rodiče učiní do 13.45 hod. anebo potom po 15
hodině (v době od 13.45 do 15.00 hod. probíhá hlavní program ŠD a vycházky). Používají
se zvonky ŠD a rodiče čekají na děti před školou. Odchody a předávání dětí se řídí údaji
uvedenými na zadní straně zápisního lístku nebo písemnou omluvou (NE SMS).
4. V případě nevyzvednutí dítěte do 16.30 hod. se vychovatelka pokusí telefonicky spojit
s rodiči. Pokud se do 17 hod. kontakt nezdaří, volá Policii ČR 158.
5. Do školní jídelny odchází děti ve dvojicích společně se svou vychovatelkou. Polévku
každému dítěti nalije vychovatelka a děti si potom sedají k předem určeným stolečkům.
Pro druhé jídlo si chodí každý sám. Odchod z jídelny je opět společný.
6. V jídelně se mohou děti v neomezeném množství napít.
7. Na toalety jsou děti pouštěny po jednom, aby vychovatelka měla přehled o pohybu dětí.
8. Na vycházku odchází s vychovatelkou maximálně 25 dětí. Děti chodí ve dvojicích, pokud
vychovatelka neurčí jinak. V případě, že si děti hrají volně v přírodě, jsou poučeny o tom,
kde se smí pohybovat a jak se chovat. Od 16.00 hod. jsou všechny děti shromážděny
v herně oddělení 5.
9. V hernách ŠD jsou dětem k dispozici školou zakoupené hry a hračky. Pokud se děti
nevěnují některé ze zájmových činností, mohou si se souhlasem vychovatelky tyto hry
půjčovat. Děti jsou poučeny o tom, jak s nimi zacházet.
10. Příspěvek za jedno dítě umístěné ve ŠD činí 150,- Kč za měsíc. Rodiče hradí v říjnu
částku 750,- Kč za měsíce září – leden a v únoru 750,- Kč za měsíce únor – červen.
Příspěvky se platí bezhotovostním převodem na účet školy s přiřazeným variabilním
symbolem pro každé dítě. Příspěvek se vrací pouze v případě odhlášení dítěte od
následujícího měsíce.
11. Některé děti navštěvují zájmové kroužky. Přechod do kroužků a zpět zajišťují vedoucí
kroužků a vychovatelky.
12. Všechny děti ŠD jsou na začátku školního roku poučeny o bezpečnosti chování
v prostorách školy i během vycházky.
V Brně 1. 9. 2017

---------------------------ved. vychovatelka

---------------------------ředitel školy

