Školní družina při ZŠ v Nové Včelnici
Informace školní družiny pro škol. rok 2020/2021
1. Školní družina je otevřena: Po – Pá 6.15 – 7.45

11.25 - 16.30 hod.

2. Pro školní rok 2020/2021 doporučujeme přihlásit dítě do konce měsíce září. Po naplnění kapacity
nemusí být žák do ŠD přijat.
3. Přihlašování a odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vedoucí vychovatelka. V den zahájení školního roku
si děti vyzvednou ve školní družině zápisní lístky, které zákonní zástupci vyplní a obratem vrátí
vychovatelce. Zápisní lístek je možno také stáhnout z webových stránek školy.
4. Dítě je ze ŠD uvolňováno pouze tak, jak má uvedeno na zápisním lístku. Má-li odejít jinak, musí se
prokázat písemným oznámením zákonného zástupce. Z důvodu častých ztrát omluvenek používejte
k omluvení dětí sešit ŠD. Sešity do školní družiny obdrží pouze žáci prvních tříd, ostatní mají sešity
z minulého roku. Telefonickou formou uvolňovat žáky z docházky ŠD nelze.
5. Za pobyt dítěte ve školní družině je vybírán poplatek 80,- Kč. Rozhodnutím ředitelky školy se
poplatek vybírá 1krát měsíčně přes školní pokladnu.

6. Do školní družiny přicházejí děti po skončení vyučování samy, pouze děti z 1. tříd pod vedením
vychovatelky. Vychovatelka zodpovídá za dítě až po jeho příchodu do ŠD. Za účastníka, který
byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
Dítě nesmí opustit školní družinu ( popř. ZŠ ) bez svolení vychovatelky!!
Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
7. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkovou, rekreační a zájmovou,
umožňuje žákům přípravu na vyučování. Aby nebyla narušována činnost oddělení, doporučujeme pro odchod dětí tyto doby: 12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00 hodin atd. Pokud
to nebude nezbytně nutné, v době od 13.00 do 14.00 hodin děti ze školní družiny nevyzvedávejte, býváme na vycházkách.
8. Děti se na odpolední činnost venku ( pobyt na hřišti, vycházky ) musí převlékat vzhledem
k udržování pořádku a čistoty v místnostech školní družiny. Sáčky s označeným oblečením
si děti nechávají v šatně.
9. Z bezpečnostních důvodů je škola po 15.30 hodin uzamčena. Zvoňte! Videozvonek je nainstalován u hlavního vchodu.
Tel. školy: 384 395 092-3
Tel ŠD:
384 394 065
10. Všichni účastníci školní družiny jsou povinni dodržovat Vnitřní řád školní družiny. Řád najdete
na webových stránkách školy (ŠD) nebo v tištěné podobě před vstupem do místnosti školní
družiny.
11. Pokud má dítě nějaký zdravotní problém (např.alergie), nezapomeňte tuto skutečnost uvést
přesně do zápisního lístku. V případě, že musí dítě v době svého pobytu v ŠD užít i léky,
informujte o této skutečnosti vedoucí vychovatelku. Bez písemného svolení zákonného
zástupce nesmí být lék díděti podán!
Jaroslava Šindelářová, vedoucí vychovatelka

