ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Provoz školní družiny je od 6:00 do 16:30 hodin
Telefon do školní družiny – 380 711 828
Mobilní telefon – 722 960 096
1. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje vedoucí vychovatelka, ředitel(ka) školy nebo její zástupce. Rodiče žáka,
který se hlásí do ŠD, vyplní zápisní lístek. Změnu bydliště, odhlášku ze ŠD a změnu odchodu ze ŠD
oznámí písemně vychovatelce.
2. Docházka do ŠD je povinná. Každou nepřítomnost, která není zdůvodněna nepřítomností ve vyučování,
nutno vychovatelce omluvit.
3. Do školní družiny odcházejí žáci ihned po vyučování. Škola nenese odpovědnost za problémy, které
vzniknou, pokud se žák svévolně do družiny nedostaví. Pokud si rodič vyzvedne dítě po vyučování, je
povinen oznámit to vychovatelce. V případě vyzvedávání dětí ze školního hřiště je nutný osobní
kontakt s vychovatelkou. Po uvolnění dítěte z areálu školy či z vycházky přebírá rodič za dítě právní
zodpovědnost.
4. Uvolnit dítě ze ŠD lze také prostřednictvím písemné žádosti (tu ŠD preferuje), nebo telefonem (nutné
písemné svolení na zápisním lístku).
5. Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě ze ŠD do 16.30 hodin. Pokud tak ze závažných důvodů nemohou
učinit, je nutné zavolat do 16.25 a dohodnout se s vychovatelkami na dalších opatřeních. Pokud toto
pravidlo bude porušováno, může škola rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školní
družiny. Děti ze ŠD vyzvedávají rodiče telefonem u vchodu do ŠD. Rodiče čekají na své děti před vstupem
do šaten školní družiny, nevstupují dovnitř.
6. Uvolňuje-li rodič dítě prostřednictvím mobilního telefonu dítěte, je toto povinno předat hovor
vychovatelce. Uvolnění je dovoleno pouze telefonickou domluvou, SMS neakceptujeme.
7. Žák je povinen řídit se pokyny vychovatelky.
8. Opouštět místnosti bez svolení vychovatelky není dovoleno. Na kroužky odcházejí děti samostatně bez
dozorů.
9. Jestliže žák svým nevhodným chováním narušuje kázeň a činnost ŠD, lze žáka ze ŠD vyloučit.
10. Své svršky a aktovky odkládají žáci na určená místa, oblečení na ven mají v sáčcích ve ŠD. Rukavice, šály
a čepice si žáci ukládají do aktovek. Věci, které je možno zaměnit, mají řádně označeny (především obuv
a bundy). Případnou ztrátu, či záměnu hlásí žáci nebo rodiče ihned vychovatelce.
11. Za hry, knihy, hračky a jiné pomůcky odpovídají žáci, kterým byly přiděleny. V případě svévolného
poškození těchto věcí uhradí škodu.
12. Při obědě dbají žáci všech pravidel společenského chování a stolování. Jídla si vezmou jen tolik, kolik sní.
Dětem, které zůstávají ve ŠD po 14.30 hod, doporučujeme nosit svačinu a pití.
13. Na základě usnesení městského zastupitelstva v Českém Krumlově přispívají rodiče dětí na provoz ŠD
částkou ve výši 150 Kč měsíčně. Poplatek se pololetně (na konci září a února) automaticky strhává
z ePokladny. Rodiče jsou povinni mít na školním účtu dostatečnou finanční rezervu. V opačném případě
může být žák ze ŠD vyloučen.
14. Zákaz pořizování jakýchkoliv záznamů na mobilní telefon bez souhlasu vychovatelky.
Za ztrátu či poškození telefonu nenese ŠD odpovědnost.
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