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Řád školní družiny 
 

  1/  O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

  2/  Provoz ŠD je ráno od 615– 745 hodin a po skončení vyučování do 16 hodin. 

  3/  Herny ŠD jsou umístěny v přízemí ZŠ. 

  4/  Žáky ŠD předává učitelka osobně vychovatelce po skončení vyučování a zároveň jí odevzdá   

       lístek se jmény žáků, kteří daný den budou ve školní družině chybět. 

  5/ Ze ŠD si přebírají zák. zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné    

       k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou      

       hodinu. Rodiče použijí přímé zvonky s bezpečnostním kamerovým systémem do ŠD. Při  

       pobytu dětí na školním hřišti je na dveřích školy umístěna informační tabulka pro rodiče. 

  6/ Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejdéle do 1600 hod. V případě, že tak neučiní,  

      vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu. Při opakovaném neomluveném  

      nevyzvednutí dítěte, bude toto řešeno s OSPODem. 

  7/ Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. 

  8/ Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum,  

       hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.  

  9/ Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování aktivity (ZUŠ, DDM apod.). Za  

      cestu do kroužku, popř. zpět do ŠD, nenese vychovatelka zodpovědnost. 

10/ Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD  

       (1. den školního roku). Dítě je možné odhlásit ke konci kalendářního roku. 

11/ Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými  

       byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých  

       spolužáků. V případě opakovaných kázeňských přestupků, nedodržování školního řádu a  

       řádu ŠD může být žák po dohodě s ředitelstvím školy ze ŠD vyloučen. 

12/ Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny ve vlastní  

       skříňce, v ŠD nebo je mají s sebou. 

13/ ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Za přechody žáků je vždy zodpovědná  

        vychovatelka. 

14/ Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni     

       k řádné docházce a jsou zváni na určené akce ŠD. 

15/ Pitný režim – během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin. Po příchodu  

      z venku mohou zakoupit pití z automatu, jinak si potřebné tekutiny nosí z domu. 

16/ Obědy si rodiče zajišťují sami v kanceláři ŠJ tak, aby dítě vždy prvního v měsíci mělo    

      oběd. Odhlašování obědů si rodiče zařizují sami. 

17/  Rodiče řeší vzniklé problémy s vychovatelkou osobně, telefonicky nebo písemnou   

       formou (využijí školní notýsek pro sdělení).  

18/ Žáci budou mít svoje mobilní telefony ve školní aktovce. Rodiče telefonují na mobilní   

      telefony ŠD:  731 988 170, 739 803 277. 

19/  Vzhledem k bezpečnosti žáků je nutno body řádu ŠD dodržovat. 

 

V Jaroměři - Josefově 3. 9. 2018                               Mgr. Lukáš Zvěřina -   ředitel školy 
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