Předávání žáků do školní družiny
ŠD je otevřena vždy od 6.00 - 7.45 a v době 11.50 – 16.30. Ranní družina je
otevřena od 6.00 v učebně I. oddělení ŠD (hlavní ŠD). Odpolední družina je podle
oddělení: I. oddělení v hlavní ŠD, II. a III. oddělení ve 2. a 3. třídě. Každý den
dochází ke sloučení družin:
Pondělí:
ŠD II. v 15:00 do ŠD I.
Úterý:
ŠD II. v 15:00 do ŠD I.
Středa:
ŠD II. v 15:30 a ŠD III. v 14:45 do ŠD I.
Čtvrtek:
ŠD II. v 15:00 a ŠD III. v 14:45 do ŠD I.
Pátek:
ŠD II. v 14:45 a ŠD III. v 15:00 do ŠD I.
Aby nebyla narušována činnost ŠD, jsou žáci vyzvedáváni po obědě do 13:15 nebo
pak až od 14:30 hodin.
Školní družina má tři oddělení. Odpolední provoz ŠD I. začíná po ukončení
vyučování, kdy vyučující odvádí všechny žáky přihlášené do ŠD na oběd do školní
jídelny, kde si je přebírá vychovatelka. Provoz ŠD II. a ŠD III. začíná předáním žáků
od vyučujícího vychovatelce, a to následujícím způsobem:
- Vyučující odvede a předá žáky ve školní jídelně.
- V případě, že žáci jsou již po obědě, na kterém byli po 4.h, předá vyučující
přihlášené žáky vychovatelce v příslušném oddělení ŠD nebo vyčká příchodu
vychovatelky a vykoná dohled nad dětmi.
Pravidla pro všechny:
- Vyučující dbá, aby žáci měli připravenou stravenku a umyté ruce.
- Odchod ze ŠD řeší vždy vychovatelka.
- Vychovatelka zaznamená docházku dětí
po příchodu do ŠD.
- Žák neopouští bez vědomí vychovatelky oddělení
školní družiny, školní jídelnu nebo prostory, kde se družina nachází (např. školní
zahrada).
- Družinoví žáci jsou povinni po naobědvání samostatně dojít do příslušného
oddělení ŠD.
- Za žáka, který do družiny nenastoupí, vychovatelka neodpovídá.
- Po celou dobu denní činnosti ŠD platí zásada, že zákonní zástupci (popř.
zmocněné osoby), kteří si vyzvednou své dítě ze školní družiny (jídelny),
potvrdí převzetí žáka svým podpisem do denního seznamu.
Vychovatelky si předají docházku s denním seznamem žáků.
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