Vnitřní řád školní družiny
Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců.
ČL. 2
OBSAHOVÁ ČÁST
1.

Kaţdý ţák musí mít řádně vyplněnou přihlášku do ŠD.

2.

O přijetí ţáka do školní druţiny rozhoduje ředitel školy, ve sporných případech při naplnění kapacity
zřizovatel (obec). Přednostně jsou přijaty děti zaměstnaných matek.

3.

Provoz školní druţiny je zajištěn od 6.00 do 16.45 (příchod do ranní druţiny nejpozději v 7.15 poté je
vchod uzamčen. Rodiče předají ráno dítě vychovatelce.Vychovatelka zodpovídá za dítě, které jí je
osobně předáno. Po skončení vyučování si vychovatelky odvádějí děti od třídy do školní druţiny.

4.

Pravidelná docházka dětí je povinná. Nepřítomnost je třeba omluvit písemně.

5.

Ţádají-li rodiče odchod dítěte dříve, neţ je uvedeno na přihlášce, poţádají písemně o jeho uvolnění
příslušnou vychovatelku. Dítě nebude uvolněno na základě telefonické ţádosti.

6.

Po obědě mohou odcházet pouze ty děti, které mají jinou zájmovou činnost mimo školu, odcházejí
k lékaři nebo z rodinných důvodů.

7.

Výchovná činnost je organizována dle rozvrhů jednotlivých oddělení. Rozvrh je vyvěšen v jednotlivých
klubovnách. Ţáci jsou vedeni k pracovitosti, svědomitosti a zodpovědnosti.

8.

Ţáci musí mít zakoupené obědy na celý měsíc. Stravovací kartu doporučujeme odevzdat paní
vychovatelce. Obědy si kupují a odhlašují rodiče sami v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním
čísle: 47 277 55 35, případně pomocí elektronické pošty: jidelna@zsstribrnicka.cz

9.

Příspěvek na ŠD se platí vţdy na celé pololetí (v září a v lednu).

10.

Ţáci si mohou přinést starší oblečení na vycházky. Veškeré věci je nutné řádně označit. Kaţdou ztrátu je
třeba neprodleně hlásit paní vychovatelce

11.

Ţáci nesmí svévolně opustit školní druţinu, a to ani v době vycházek.

12.

Ţáci jsou povinni neprodleně nahlásit úraz nebo útok na svoji osobu paní vychovatelce.

13.

Ţák šetří zařízení školní druţiny. Svévolné poškození hradí rodiče nebo zajistí odbornou opravu.

14.

Opatření k zajištění kázně musí odpovídat lidské důstojnosti. Dítě musí být chráněno před všemi formami
násilí. Nesmí být uráţeno a poniţováno. Je zakázáno vykazovat dítě za dveře z důvodu nekázně.

15.

Jestliţe ţák soustavně ohroţuje svým chováním zdraví své i ostatních dětí a jsou-li vyčerpány všechny
prostředky školy k nápravě chování, můţe být s druţiny vyloučen.

16.

Ţáci a rodiče pouţívají oslovení „paní vychovatelko“.

17.

Vnitřní řád školní druţiny je v souladu s platným řádem školy.

