Školní družina ZŠ Lipůvka školní rok 2017/2018
Informace pro rodiče

Provozní doba ŠD:
6.45 – 7.45 hod. před vyučováním
11.30 – 17.00 hod. po vyučování, pátek do 16.00 hod.
Poplatek za ŠD:
100 Kč/měsíc
Poplatek se platí ve dvou splátkách (dle kalendářního roku)
I.
platba září - prosinec 400,II.
platba leden – červen 600,(pokud dítě nebude do ŠD docházet II. pololetí, platí při druhé
platbě 100,-)
poplatek, prosím, uhraďte do 15. 9. I. platba
do 15. 1. II. platba
Platbu lze provést bankovním převodem na účet školy
Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 999, poznámka: ŠD + jméno žáka
Docházka :
Na začátku šk. roku rodiče sdělí vychovatelce rozsah docházky do ŠD, způsoby odchodů
(sám nebo v doprovodu, jméno doprovodu) a případné zdravotní problémy.
Program probíhá ve třídě školní družiny. Podle povětrnostních podmínek může probíhat
na školním pozemku, školním hřišti, v okolí školy… Pokud nás nenajdete ve třídě, vždy
bude na dveřích cedulka s informací o místě výskytu. Každý pátek v čase 13:30 – 14:30
ŠD chodí na delší vycházky do přírody, v tomto čase nás nebudete moci zastihnout,
děti vyzvedávejte před nebo po vycházce!
Omluvy a změny v odchodu žáka:
Změnu v odchodech vždy zapisujte na vzorový lístek (obdržíte na začátku roku). Nutné
uvést změnu (zda dítě odchází samo), datum, hodinu odchodu a podpis zákonného
zástupce. Po telefonu děti nepouštíme!
Co si vzít s sebou:
 družinový deníček (každý den)
 dostatek tekutin
 svačinu
 sportovní převlečení a obuv na ven dle počasí, vhodné je i převlečení do herny nebo
tělocvičny
Nedoporučuje se, aby žáci nosili do družiny cenné předměty (mobilní telefony, drahé hračky
a velkou finanční hotovost), ŠD za ně nezodpovídá.

Výpis důležitých bodů ze školního řádu:
- žák je povinen řídit se pokyny vychovatelky a dodržovat Řád
školní družiny a Řád školy
žákům není dovoleno opouštět prostor činnosti ŠD bez vědomí
vychovatelky
při opakovaném porušování Řádu ŠD, ohrožování zdraví a
bezpečnosti ostatních, může být žák po dohodě s vedením školy ze
ŠD vyloučen
přihlášený žák je povinen pravidelně navštěvovat ŠD
rodiče sdělí vychovatelce rozsah docházky do ŠD, způsoby
odchodů a případné zdravotní problémy
rodiče žáka, který odchází do kroužků, ZUŠ nebo náboženství,
oznámí vychovatelce na začátku školního roku den a dobu konání,
hlásí i změny
pokud se žák nemůže po vyučování do ŠD dostavit, prokáže se
písemnou omluvenkou podepsanou rodiči nebo jiným zákonným
zástupcem (na ústní vzkazy, telefonáty či SMS zprávy, nesmí
vychovatelka žáky ze ŠD uvolnit)
za žáka, který se účastnil výuky a bez omluvy rodičů se do ŠD
nedostavil, vychovatelka nezodpovídá
po skončení provozu ŠD je rodič povinen vyzvednout si své dítě
v případě nevyzvednutí žáka vychovatelka setrvá na pracovišti a
pokusí se o telefonické spojení s rodiči; pokud se nepodaří
kontaktovat rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte, bude dítě
předáno Policii ČR
při opakovaném pozdním vyzvedávání dítěte bude o této
skutečnosti informován orgán péče o dítě
pokud žák svévolně předměty poškodí, musí je uhradit nebo
zajistit jejich opravu

