Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okr. Česká Lípa - příspěvková
organizace
Horní Libchava 196, 471 11

Vnitřní řád školní družiny
1. Členy ŠD se stanou žáci 1. – 5. ročníku ZŠ po odevzdání vyplněného zápisového lístku. Děti
i vychovatelka dodržují dobu pobytu ve školní družině podle záznamu rodičů.
2. Provoz ŠD začíná 1. dnem školního roku a končí dnem vydání vysvědčení za 2. pololetí,
školní družina má jedno oddělení s max. 25 žáky.
3. Provoz ŠD je denně od 6,30 do 7,45 a od 11.40 hod do 16 hod.
4. Poplatek za ŠD stanoví ředitelka školy po domluvě se zřizovatelem. Pro tento školní rok je
150 Kč za měsíc. Úplatu vybírá vychovatelka ŠD.
5. Omluvení nepřítomnosti je stejné jako ve škole. O mimořádné uvolnění žáka ze ŠD požádá
písemně zákonný zástupce předem, kde uvede datum, hodinu a podpis. Není možné uvolňování
žáků na základě ústní domluvy, telefonu ani vzkazu po jiných pedagogických
pracovnících popř. provozních zaměstnanců školy, z důvodu bezpečnosti.
6. Nevolnost poranění hlásí žák ihned vychovatelce.
7. Před odchodem domů se žák rozloučí a nikdy neodejde bez oznámení. Žák v žádném případě
neopustí školu ani ŠD bez dovolení.
8. S inventářem a zařízením ŠD zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil. Pokud někdo něco
poškodí, oznámí to vychovatelce. Vypůjčené hry před vrácením přerovná a překontroluje.
9. Žáci se chovají zdvořile a slušně vůči všem dospělým, zdraví, dávají přednost ve dveřích.
10. Žáci mají u sebe oděv na pobyt venku a obuv do tělocvičny (popř. i sportovní oblečení).
11. Celá družina bývá při příznivém počasí 13 – 15 hod venku, mimo prostory školy. Děti, které
odchází domů po obědě, si rodiče vyzvedávají vždy do 13 hod. Pokud někdo výjimečně
potřebuje vyzvednout dítě před 15 hod, domluví se s vychovatelkou.
12. Do ŠD se nedoporučuje nosit větší množství peněz, drahé hračky, pomůcky, mobily. Za
jejich poškození či ztrátu nenese škola ani její zaměstnanci zodpovědnost.
13. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád.
14. Za nedodržování nebo soustavné porušování tohoto řádu mohou být žáci na přechodnou
dobu popř. natrvalo vyloučeni z ŠD.

15. Zákonní zástupci jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu dětí do ŠD.
16. Rodiče mohou ŠD kdykoli navštívit.
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