Jubilejní základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Rusava

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
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Provozní doba ŠD: ranní družina je v době od 7.10 do 7.40 hod, odpolední družina je
od 11.40 do 15.10 hod.
Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: vlastní místnosti školní družiny, tělocvična.
K přihlašování žáku do ŠD slouží zápisní lístek.
Odhlášení žáka ze ŠD provádí rodiče písemně vychovatelce. Telefony neslouží
k uvolňování žáků ze školní družiny!
Z různých důvodů cíleně nebo neplánovaně přerušené výuky, mohou být do ŠD
dočasně umístěni i ti žáci, kteří nejsou do ŠD přihlášeni.
Výši platby za pobyt dítěte v ŠD určuje ředitel školy. Poplatek je hrazen třikrát ročně.
Vychovatelka svým nástupem do oddělení přebírá zodpovědnost za žáka po dobu jeho
pobytu ve ŠD. Odchod dětí domů se řídí pokyny, které rodiče uvádějí na zadní straně
zápisního lístku. Případné změny musí písemně oznámit vychovatelce.
Povinností vychovatelky je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví jí svěřených žáků.
Vychovatelka dbá na dodržování pitného režimu dětí, který je zajištěn zdrojem pitné
vody ve ŠD či při obědě ve ŠJ.
ŠD využívá pro svoji činnost předělené místnosti, tělocvičnu, školní hřiště.
Při nevyzvednutí dítěte kontaktuje vychovatelka telefonicky rodiče. Případné kázeňské
nebo organizační záležitosti řeší vychovatelka přímo s rodiči dítěte.
Vychovatelka je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
zdravotním stavu dítěte, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.
Žáci se aktivně zapojují do programu školní družiny, řídí se pokyny vychovatelky,
školním řádem a řádem školní družiny.

Režim dne
11.40 - 12.10 hod

oběd

12.10 – 12.30 hod

odpočinková činnost

12.30 – 13.00 hod

rekreační činnost

13.00 – 14.00 hod

zájmová činnost

14.00 – 14.30 hod

příprava na vyučování

14.30 – 15.10 hod

rekreační činnost

Z důvodů narušování činností ve školní družině jsou stanoveny odchody žáků ze ŠD na
13.00 hod a 14.00 hod.

Platba za pobyt žáků ve školní družině je stanovena na 50,- Kč měsíčně. Probíhá tři krát ročně
tj. Za období září – prosinec 200,- Kč, leden – březen 150,- Kč a duben – červen 150,- Kč.

