Základní škola Doubravice nad Svitavou

Vnitřní řád družiny
1. Provoz školní družiny je stanoven od 6:00 do 7:25 hod a od 11:25 do 15:30 hod.
2. Do družiny přicházejí účastníci po ukončení vyučování s pedagogickým dozorem nebo
na pokyn pedagoga ve školní jídelně.
3. Účastníci odcházejí dle pokynů zákonných zástupců viz. zápisní lístek.
4. Zákonní zástupci jsou povinni absenci účastníka omlouvat písemnou formou.
5. Spojovací chodbou účastníci neutíkají, nevstupují do úklidové místnosti ani do šatny
zaměstnanců, neotvírají okna a nevyklánějí se z nich. Po schodišti se přemísťují tiše a
po pravé straně. Nezdržují se zbytečně v šatně.
6. Bez pedagogického dozoru nesmějí účastníci v prostoru školní družiny pobíhat.
7. Účastníci jsou povinni šetřit zařízení i všechen nábytek. Úmyslně poškozené věci
nahradí zákonný zástupce účastníka, který škodu způsobil.
8. Účastníci nesmějí odcházet z určených prostor bez předchozího souhlasu
vychovatelky nebo jiného pedagoga. Odchod z družiny je vždy ukázněný.
9. Při pohybových hrách se účastníci chovají ukázněně a předcházejí tak školním úrazům.
10. Bez dovolení vychovatelky nehrají na klavír.
11. Účastníci nikdy neobsluhují didaktickou techniku ve školní družině.
12. Zjištěné závady hlásí účastníci vychovatelce.
13. Účastníci nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit
zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Mobilní telefony, MP3, apod. používá
účastník ve ŠD jen se souhlasem vychovatelky.

14. Účastníci mají mít vhodný oděv pro pobyt venku – doporučujeme starší oděv a obuv.
15. Je-li účastník ze ŠD opakovaně vyzvedáván opožděně, případně vůbec, může být
vyloučen z docházky do ŠD.
16. Úraz účastníci neprodleně nahlásí vychovatelce ŠD.
17. Účastníci mají právo na volný pohyb a na vyjádření vlastního názoru.
18. i Účastníci mají povinnost dodržovat zásady slušného chování a dodržovat řád ŠD a
školní řád.
19. Pořádání jiných akcí musí být povoleno ředitelem školy nebo vedoucí vychovatelkou,
která ředitele školy informuje.
20. Platnost od 1. 2. 2015
V Doubravici nad Svitavou 22. 1. 2015
………………………………….
vychovatelka ŠD

………………………………….
ředitel školy

