Základní škola Ruda nad Moravou - Školní řád - Řád školní družiny

Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk
Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63

Školní řád – příloha Vnitřní řád školní družiny (ŠD)
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o přijetí žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. – 5. tříd ZŠ
na základě řádně vyplněného zápisního lístku
provoz ŠD je ráno od 6:30. Provoz je zajištěn do doby, kdy žáci mohou vstupovat do
učeben. Po skončení vyučování je provoz do 16:00 hodin. Poslední ranní příchod do
ŠD je v 7:15 hodin
žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování
ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné
k vyzvednutí – dle údajů na zápisním lístku), nebo děti odchází ze ŠD samy (dle
údajů na zápisním lístku)
dítě je možno uvolnit před stanovenou dobou (odchody uvedené na zápisním lístku)
v doprovodu rodičů, nebo na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte,
datum, hodinu odchodu a podpis rodičů, případně jméno osoby, která má dítě
vyzvednout
dítě nebude uvolněno ze ŠD na základě telefonické žádosti
rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejpozději v 16:00 hodin. Pokud tak neučiní,
a nepodaří se kontaktovat nikoho z rodiny, bude dítě předáno Policii ČR
dítě je možno odhlásit kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti
zákonného zástupce
na prázdniny a ředitelské dny musí rodiče své děti do ŠD přihlásit. ŠD se otvírá při
počtu alespoň čtyř přihlášených dětí
rodiče jsou povinni zaplatit úplatu za vzdělávání a služby ve školní družině. Výši
poplatku, termín splatnosti a způsob platby stanoví ředitel školy
po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou
přihlášeni k řádné docházce
žáci se řídí pokyny pedagogických pracovníků - vychovatelek. Respektují všechna
bezpečnostní opatření a svým chováním neohrožují své spolužáky ani sebe. V
prostorách ŠD dbají o čistotu a pořádek, nepoškozují zařízení a vybavení ani osobní
věci spolužáků
za soustavné porušování školního řádu může být dítě ze ŠD vyloučeno
ŠD může využívat i jiné prostory školy, např. tělocvičnu, počítačovou učebnu, cvičnou
kuchyň, hřiště, školní zahradu. Při pobytu mimo učebny ŠD je nutné respektovat
provozní řády těchto učeben
za mobilní telefony, elektronická zařízení, hračky a jiné cenné věci, které si dítě
přinese do ŠD, škola neručí
na kroužky pořádané školou ve školní budově žáci odcházejí sami
při pobytu venku mohou žáci chodit do budovy školy pouze pod dohledem
vychovatelky
ve školní družině platí příslušná ustanovení školního řádu.

V Rudě nad Moravou 13. 10. 2014

Zdeněk Klimeš, ředitel školy

