Vnitřní řád školní družiny
1. Provozní doba ŠD je v pracovní dny denně od 6.00 do 7.50 hodin a od 11.15 do 16.00 hodin.
2. O přijetí dítěte do školní družiny rozhodne ředitelka školy po odevzdání vyplněného a
podepsaného zápisního lístku od zákonného zástupce dítěte.
3. Rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni přispívat na částečnou úhradu na pokrytí
částečných provozních nákladů. Zákonní zástupci dětí jsou povinni hradit tento příspěvek v plné
výši od doby zápisu dítěte do zařízení.
4. Příspěvek za dítě činí 150,- Kč za měsíc a bude hrazen v hotovosti u vedoucí vychovatelky ve
dvou splátkách. Za září až prosinec částka 600,- Kč – splatnost do 30.9. Za leden až červen
částka 900,- Kč – splatnost do 31.1.
5. Uvolnit dítě a předčasný odchod dítěte ze školní družiny lze realizovat pouze na písemnou
žádost zákonného zástupce dítěte. Odchody dětí na základě telefonické žádosti nejsou
umožňovány.
6. Nevolnost či úraz hlásí dítě ihned p. vychovatelce.
7. Předávání dětí mezi třídními učitelkami a vychovatelkami se řídí rozvrhem služeb a rozvrhem
tříd, tento rozvrh je vždy upřesněn na začátku školního roku.
8. Do družiny mohou být dočasně umístěni i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni. Takovou výjimku
tvoří např. dělené hodiny a další cílené či neplánované přerušení vyučování.
9. Na oběd odvádí děti po 4. a 5. vyučovací hodině vychovatelka.
10. Děti se řídí pokyny p. vychovatelky a řádem školy.
11. Při veškeré činnosti ve školní družině p. vychovatelky zabezpečují bezpečnost a zdraví dětí a
plně za ně zodpovídají
12. Po příchodu do školní družiny neopouští bez souhlasu vychovatelky oddělení.
13. V šatně školní družiny si děti ukládají své věci do označené skříňky, tu si uzamknou.
14. Pokud dítě porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje bezpečnost svoji nebo ostatních, může být ze
školní družiny vyloučen. O tomto opatření rozhoduje ředitelka školy.
15. Za hračky, mobilní telefony a finanční hotovost (pokud nejsou uzamčeny v šatní skříňce) školní
družina neručí.
16. Zákonní zástupci se při vstupu do školní družiny ohlásí školním telefonem.
17. Pitný režim dětí si zajišťují rodiče sami.
18. Pokud si rodiče (zákonní zástupci) nevyzvednou dítě do 16 hodin, jsou telefonicky
kontaktováni.

V Jihlavě dne 1.9.2019

...............................………...
vedoucí školní družiny

…..................................
ředitelka školy

