Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135

Řád školní družiny

Školní družina je zařízením ZŠ Pražská v Benátkách nad Jizerou. Její provoz se
řídí Řádem školní družiny a Školním řádem. ŠD má čtyři oddělení.
Řád vychází ze situace, kdy nejsou vyhlášena žádná mimořádná opatření,
která upravují provoz škol a školských zařízení v době epidemického
ohrožení. V případě, že budou tato opatření vyhlášena, bude provoz školní
družiny upraven v souladu se zněním nařízení orgánů hygieny.
1. Provoz:
- pondělí – pátek od 6.30 do 16.00 hodin
- v 7:35 odcházejí děti samostatně na výuku
- po 4. (5.,6.) vyučovací hodině přicházejí samostatně do svého oddělení
2. Umístění:
- činnost ŠD probíhá v učebnách 3, 4, 17 „staré budovy“ a 109 ,,nové
budovy“
- k pohybovým aktivitám je využíván především areál školy
- využívány mohou být i ostatní prostory (pokud neomezí vyučování)
- k vycházkám slouží zejména přírodní okolí (Křemen, Olšiny)
3. Přihlášky
- ŠD je určena žákům 1. stupně – oddělení se naplňují od 1. ročníků
postupně výše až do nejvyššího počtu účastníků, který stanovuje
ředitel školy vzhledem k hygienickým a bezpečnostním požadavkům,
přednostně jsou do ŠD zařazovány děti matek samoživitelek a
zaměstnaných rodičů
- ŠD mohou využít i dojíždějící žáci s ohledem na příjezdy autobusů a
vzhledem ke klimatickým podmínkám
- rodiče přihlašují své děti u vychovatelek, jejich povinností je vyplnit
úplně a pravdivě „zápisový lístek“
- odhlásit může zákonný zástupce dítě kdykoliv (bez nároku na vrácení
poplatku)
- žák může být ze ŠD vyloučen při vážném nebo opakovaném
porušování kázně a zásad slušnosti, ohrožuje-li zdraví a bezpečnost
ostatních, dlouhodobě nenavštěvuje ŠD nebo nezaplatí-li jeho zákonní
zástupci poplatek

4. Poplatek:
- je stanoven ve výši 150,- Kč
- úhrada poplatku za měsíce září až prosinec a leden až červen se
poukazuje převodem na účet školy (ve zprávě pro příjemce musí být
uvedeno jméno a příjmení dítěte a uveden variabilní symbol)
v termínech, které na daný školní rok stanoví ředitel školy.

5. Odchody:
- děti odcházejí ze ŠD výhradně podle údajů uvedených na zápisovém
lístku (hodina odchodu, samostatně nebo kdo vyzvedává)
- při jakékoliv změně žádají zákonní zástupci vychovatelku písemně
(datum, hodina, čitelný podpis)
- časy odchodů: 12.30, 13.30, 14.30
od 14.30 průběžně
hodiny je třeba dodržovat vzhledem k nutnosti uzavírání školy a
plynulosti zaměstnání dětí
- zákonný zástupce je povinen nahlásit vychovatelce telefonní spojení,
případně jinou kontaktní osobu pro případ, že není schopen své dítě
v daném čase vyzvednout. Služební telefony na vychovatelky:
 Veronika Neumannová 606 637 256
 Helena Janoušková
606 647 060
 Kristýna Pabyšková
606 646 848
 Olga Soumarová
606 624 602
- Telefony jsou dostupné v čase provozní doby školní družiny.
- Jako omluvenka a povolení k opuštění školní družiny, případně
převzetí dítěte jinou osobou, než která je uvedena v zápisovém lístku,
je možná i SMS zpráva z telefonního čísla, které je uvedeno
v kontaktech na rodiče či oprávněné osoby.
- V případě, že nebude dítě vyzvednuto v době provozních hodin školní
družiny a zákonný zástupce nebo osoba uvedená v zápisovém lístku
bude nedostupná, budou kontaktovány orgány péče o dítě a
postupováno podle jejich pokynů. Neomluvené pozdní vyzvednutí
dítěte bude písemně zaznamenáno a oběma stranami podepsáno.
Opakující se pozdní příchody mohou být důvodem k vyloučení dítěte
ze ŠD.
6. Ostatní:
- chování žáků ve ŠD se řídí Školním řádem a zásadami slušného
vystupování - chovají se tak, aby nepodněcovali nesnášenlivost, násilí,
vandalismus, rasismus a šikanu
- do ŠD žáci nenosí drahé věci či peníze (výjimečně mohou uložit u
vychovatelky)
- na odpolední činnost se podle pokynu vychovatelky převlékají do
náhradního oblečení, které mají uloženo v šatně v látkovém sáčku
- ve školní jídelně dodržují „Řád ŠJ“ a dbají pokynů vychovatelky
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