ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
MIKULOVICE U ZNOJMA, příspěvková organizace
671 33, MIKULOVICE 134,TEL.515 252 127, e-mail: zsmik@tiscali.cz, IČO:75002434

www.zsmikulovice.cz
ZÁZNAM O DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK …………………….
Příjmení a jméno dítěte:
Datum narození:
Bydliště:
Třída:
Příjmení a jméno matky:

telefon:

Příjmení a jméno otce:

telefon:

Zdravotní problémy dítěte:

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny
doba odchodu ze ŠD dítě bude odcházet samo nebo v doprovodu (rodiče,
sourozenec, prarodiče…)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Odchod na školní autobus je společný v 13,15 hodin.

Výňatek z řádu školní družiny:







Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky
s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí
vychovatelka.
O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v
písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (včas odevzdaná přihláška, věk, dojíždění, starší sourozenec
atd.).

Poplatek za školní družinu je 200,-Kč na půl roku. Je splatný vždy do konce prvního měsíce
v daném pololetí.
Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou
vedoucí vychovatelce ŠD.
O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a
po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka
písemně s patřičným zdůvodněním.

 Provozní doba ŠD :
PO 6.30 - 7.30 11.15 - 16.00 hod.
ÚT 6.30 - 7.30 11.15 - 16.00 hod.
ST 6.30 - 7.30 11.15 - 16.00 hod.
ČT 6.30 - 7.30 11.15 - 16.00 hod.
PÁ 6.30 - 7.30 11.15 - 16.00 hod.
 V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků
není nižší než 8 a rodiče dají minimálně čtrnáct dní předem vědět škole o zájmu využití ŠD během
prázdnin.
 Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD od 6,20 hodin.
 Ranní provoz 6,30 – 7,30
Odpolední provoz 11,15 – 16,00
 Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem
na přihlášce. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.
 Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud
je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel.
 Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce nebo
osobním vyzvednutím žáka rodiči nebo pověřenou osobou.
 Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má
vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu
rodičů či daného zástupce. Hlídání dítěte po provozní době školní družiny je zpoplatněno dle směrnic
školy. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci
řediteli školy a policií.
 Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly řádu ŠD a školního řádu.
 Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
 Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na přihlášce.
 Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.
 Případnou ztrátu či záměnu osobních věcí hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned paní vychovatelce.
 K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení
herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.
 Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i
zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
 Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje řád ŠD a školní řád, může být z
rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.
 Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.
 Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.
 Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech
ustanoveními školního řádu.

………………………………………………
datum

………………………………………………
podpis rodičů

