Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o.
Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice

Řád školní družiny
ČJ.: 17082802

28. 8. 2017

1. Organizace činnosti
 Školní družina je otevřena dle potřeby, nejdříve od 11.40 hodin.
 V současné době je školní družina otevřena v úterý, středu a čtvrtek od 11.40 do
15.00 hodin, dále v pondělí a pátek od 12.35 do 15.00 hodin.
 Žáky školní družiny (dále jen ŠD) si přebírá vychovatelka po skončení vyučování.
 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
2. Přihlašování a odhlašování
 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlašují a odhlašují žáka z družiny písemně, dále
sdělí písemně rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou
zaznamenány v zápisním lístku. Přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka. Odchylky od
docházky žáka sdělí zákonní zástupci žáka písemně. Rodiče odhlašují dítě z družiny
písemnou formou.
 Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny
zajišťuje vychovatelka.
 Poplatek za ŠD činí 300 Kč za pololetí a platí se vždy v prvním měsíci pololetí.
 Pokud rodiče přihlásí dítě do ŠD, ale do 6 týdnů od data přihlášení poplatek nezaplatí,
budou nejdříve písemně upozorněni doporučeným dopisem s tím, že pokud do 3 dnů
od doručení upozornění nezaplatí poplatek za ŠD, ředitel dítě ze ŠD vyloučí.
 Poplatek je jednotný. Záleží na rozhodnutí rodičů, kolik hodin denně/týdně/ dítě v ŠD
stráví. Poplatek se při nižším počtu hodin strávených v ŠD nesnižuje.
3. Chování žáků
 Žák bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští družinu. Za žáka, který byl ve škole a do
ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny vyloučen.

IČO: 49458795
web: www.zsnovebranice.cz

tel: +420 546 421 646
e-mail: info@zsnovebranice.cz

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o.
Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice

4. Dokumentace
 V družině se vede tato dokumentace: zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni
k pravidelné docházce, přehled výchovně vzdělávací práce, docházkový sešit.

Platný od 1. 9. 2017

podpis ředitele
………………………………………………….
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Pravidla chování ve školní družině
1. Na začátku se pozdravíme – Dobrý den, Ahoj…!
2. Oslovujeme se křestními jmény nebo přezdívkami, které se nám líbí!
3. Když někdo mluví, necháme ho nejprve domluvit, než něco řekneme
sami!!!
4. Nekřičíme, nemluvíme hlasitě a neslušně!
5. Umíme používat a používáme slovíčka s dovolením, prosím, děkuji,
promiň, je mi to líto, odpusť mi!!!
6. Když si chceme něco od někoho půjčit, zeptáme se ho!
7. Pokud mě někdo napadá – zlobí, řeknu mu, aby mě nechal být
(neodpovídám bitím) – v tom případě budeme potrestáni oba – a
nerozhoduje, kdo si začal!!!
8. Ke všem se chováme slušně, tiše a přívětivě. Ve třídě a na chodbě
chodíme pomalu, běháme na hřišti! Dodržujeme dopravní předpisy!
9. Bez dovolení neopouštím třídu školní družiny. Potřebuji-li opustit třídu,
zeptám se a vysvětlím důvod!
10. Hry, stavebnice, polštáře a deky, výtvarné pomůcky i ostatní věci
uklízím zpět na místo, pokud už je nepoužívám!!! S vypůjčenými věcmi
zacházím opatrně a slušně!
11. Nebudu bez dovolení používat elektronické přístroje (televize,
rádio…) ve školní družině!
12. Během oběda se chováme tiše a dodržuji pravidla stolování!
13. Na konci se rozloučíme – Na shledanou, Ahoj…!
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