Vnitřní řád školní družiny

při Základní škole, Edisonova 2821, V a r n s d o r f
1. Provoz školní družiny je od 6.15 do 16.00 hodin. Pro přihlášené děti je docházka povinná.
2. Odchod žáka ze školní družiny v jiném termínu než je uvedeno v zápisním lístku je možný jen
na základě p í s e m n é h o vyžádání rodičů v naléhavých případech. /odchody
v půlhodinových intervalech v zájmu bezpečnosti a realizace zájmového vzdělávání 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00/
3. V případě nepřítomnosti žáka ve školní družině je bezpodmínečně nutné, aby ho rodiče včas
odhlásili ze stravování u vedoucí školní jídelny/tel.412371742/.
4. Každý žák má ve školní družině svůj ručník, přezůvky a sáček na přezůvky. Tyto věci má řádně
označeny jmenovkou.
5. Chování a práce ve školní družině se zahrnuje do klasifikace chování v závěrečném hodnocení
na vysvědčení podle klasifikačního řádu.
6. Vychovatelky ŠD dbají všech hygienických předpisů, dohlížejí na správném stolování a
bezpečnost žáků. Žáci se řídí jejich pokyny.
7. Žák se ve školní družině chová tak, aby nezpůsobil zranění sobě ani spolužákům.
8. Nevolnost nebo poranění hlásí žák neprodleně vychovatelce ŠD.
9. Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz.
10. S majetkem, zařízením školní družiny zachází žák opatrně. Dojde-li k poškození, ohlásí žák toto
ihned vychovatelce ŠD.
11. Ztráty věcí žáci neprodleně ohlásí.
12. Všichni žáci jsou si rovnoceni. Agresivita a šikana bude kázeňsky postihována.
13. Pro žáky ŠD je organizováno odpolední divadelní představení/předplatné/. Vychovatelky
odvádějí žáky, zajišťují dohled v době představení a po ukončení programu odvádějí žáky zpět
ke škole.
14. Žák, který soustavně porušuje pravidla chování ve školní družině a ve školní jídelně, může být
na návrh vedoucí vychovatelky ze školní družiny vyloučen. O návrhu rozhoduje ředitel školy
pro projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí se oznamuje rodičům písemně s uvedením
důvodu.
15. Vychovatelky školní družiny: Švástová Růžena
Lánská Dana
Dospělová Renata

Ředitelka školy: Mgr.Jirsáková Irena
Projednáno na pracovní poradě dne 1.3.2005

