ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, p.o.

Vnitřní řád ŠD 2020/2021

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Heřmanice u Oder
Provozní doba
Provoz školní družiny probíhá ráno 6:45 – 7:45 a odpoledne 11:40 – 15:30. Děti, které si do
této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Při nevyzvednutí žáka do
stanovené doby rodiči, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče
žáka a osoby uvedené na zápisním lístku, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení
provozu ŠD poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň, ..) a dohlédne na jeho
odchod ze ŠD.
Přihlašování dětí
Rodiče přihlašují své děti do ŠD ve stanovené zápisové dny na začátku školního roku, během
školního roku individuálně.
Odhlášení dítěte
Rodiče odhlašují své dítě ze ŠD písemnou formou.
Vyloučení dítěte
V kompetenci ředitelky školy je vyloučení dítěte pro neplnění či hrubé porušení řádu ŠD.
Poplatek za ŠD
Platba je prováděna 10x ročně ve výši 80,- Kč měsíčně. Platba se provádí v hotovosti do
15. dne daného měsíce.
Pitný režim
Děti si nosí pití z domova. Při obědě ve školní jídelně dostane každé dítě čaj, ve školní
družině mají děti možnost pití čaje ze školní jídelny. Doporučujeme si brát pití z domova maximálně půllitrovou lahvičku.

Povinnosti rodičů
Rodiče vyplní zápisní lístek, který dostane každý žák na začátku školního roku od
vychovatelky ŠD. Na přední straně rodiče potvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s
řádem ŠD a pravidly chování a jednání dětí ve ŠD (veřejně dostupný na
www.hermanickaskola.cz). Na druhé straně zaznamenávají údaje o rozsahu docházky a
odchodu dítěte ze ŠD. Pokud dítě odchází jinak, musí být omluveno zvláštní omluvenkou s
datem a podpisem rodičů, jinak není z ŠD propuštěno.
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1. Zaplatit včas poplatek za ŠD.
2. Dodržování vyzvedávacích časů.
Režim dne
Vyučující předávají děti po vyučování vychovatelce ŠD. Zde se věnují činnosti určené
vychovatelkou v souladu s ŠVP ŠD, řádem ŠD a plánem aktivit ŠD na školní rok 2020/2021..
Děti odchází ze ŠD v doprovodu osob, které jsou uvedeny v zápisním lístku nebo samostatně,
pokud tak mají uvedeno v zápisním lístku.
Vnitřní řád určuje pravidla provozu školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a
má závaznou informativní funkci pro rodiče.
V Heřmanicích u Oder, dne 1. září 2020
Schválila: Mgr. Gabriela Čížová, ředitelka ZŠ
Zpracovala: Hana Strnadlová Pastorková, vychovatelka ŠD

