Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

Řád školní družiny
1. Provozní doba
6:00 – 8:00 hod., při dělení vyučování - 9:00 hod.
příchod do ranní družiny do 7:20 hod., při dělení vyučování do 8:20 hod.
11:40 – 17:00 hod. běžný provoz
2. Zajištění bezpečnosti žáků
V zájmu zvyšování bezpečnosti žáků ve škole platí tato opatření:
- Je zakázán vstup rodičů k šatnám ve škole i u školní družiny.
(výjimkou jsou rodiče žáků 1. tříd v měsíci září)
- Vstup ke školní družině je monitorován bezpečnostními kamerami,
které zvyšují bezpečnost při příchodu a odchodu žáků.
Rodiče zvoní na příslušné oddělení školní družiny.
3. Přihlášení, odhlášení, vyloučení
- do ŠD se mohou přihlásit žáci 1. - 5. tříd vyplněním zápisního lístku,
který mimo jiné uvádí předpokládaný čas a způsob odchodu dítěte ze ŠD.
Zároveň rodič stvrzuje podpisem, že přebírá zodpovědnost při samostatném odchodu
dítěte ze ŠD, a že byl seznámen s Řádem ŠD.
- Odhlášení musí být provedeno písemnou formou, vyplněním formuláře,
od kdy nebude dítě ŠD navštěvovat.
- K vyloučení se přistupuje v případě, pokud dítě soustavně porušuje kázeň,
pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních.
- O zařazení do ŠD a vyloučení rozhoduje ředitel školy.
4. Podmínky docházky
Základní podmínkou je řádný zápis a úhrada školného.
- Odchody – dítě odchází ze ŠD tak, jak je uvedeno v zápisním lístku
nebo na základě písemného sdělení rodičů na samostatném lístku či deníčku pouze:
po obědě, 14:00 a 15:00 hod.
Jiný odchod je možný jen ze závažných důvodů (lékař, úřední jednání apod.),
aby se nenarušovala činnost ŠD.
- Příchod do ranní družiny - nejpozději 7:20 hod.
V případě děl. vyučování může dítě přijít nejpozději 8:20 hod.
- Upozornění: na základě telefonické žádosti nelze děti ze ŠD uvolnit.
5. Vybavení
balení papírových kapesníčků, deníček na vzkazy, převlečení na ven dle roční doby a sportovní
obuv do tělocvičny, vše podepsané!!!

Úhrada úplaty za vzdělávání v ŠD
Základní částka úplaty za vzdělávání v ŠD činí 150 Kč na příslušný kalendářní měsíc.
Možnosti platby:
Platbu provádějte až po přihlášení dítěte do školní družiny a přidělení variabilního symbolu:
- Převodem na BÚ školy, číslo účtu je: 7738970267/0100.
Úhrada za školní družinu musí být uhrazena do 20. dne předchozího měsíce (výjimka měsíc září).
Školné můžete uhradit také na celý školní rok (1500 Kč) nebo pololetně 750 Kč.

V Ostravě 31. 8. 2017

ředitelka školy: Mgr. Ludmila Večerková

