Provozní řád ŠD

ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková org.
Základní škola a Mateřská škola Tršice,
příspěvková organizace

Provozní řád školní družiny I. oddělení
Č.j.:ZšTr/568b/2017
Spisový znak:
Změny:

Účinnost od: 01. 09. 2017
Skartační znak:

1. Provoz ŠD začíná ráno v 6,15 hod., končí v 7,40 hod. Do ranní družiny se žáci scházejí do
7,20 hod., potom je škola uzavřena. Škola se otevírá v 7,40 hod. Za nepříznivého počasí je
škola otevřena dříve a žáci čekají do 7,40 hod. v šatnách. Odpolední provoz ŠD je od 11,35 do
15,40 hod.
2. Rodiče přihlásí žáka do ŠD vyplněním zápisního lístku, který podepíší. Žáci odchází v době
uvedené na zápisním lístku sami nebo v doprovodu stanoveném rodiči. Odchází-li žák dříve,
než ve stanovenou dobu, musí mít písemnou žádost rodičů, která obsahuje datum, hodinu a
podpis rodiče. Není-li žák vyzvednut ve stanovenou dobu provozu ŠD, čeká s vychovatelkou
do příchodu rodičů, které telefonicky kontaktuje. Pokud nebude možné kontaktovat
zákonného zástupce žáka, bude vychovatelka ŠD kontaktovat vedení školy a následně
příslušný orgán. Rodiče jsou upozorněni na pracovní dobu vychovatelky. Při opakovaném
nevyzvednutí žáka, může být po dohodě s ředitelem školy žák vyloučen ze ŠD.
3. Školní družina využívá šatnu školy, hernu, chodby, počítačovou učebnu a místnost ŠD.
Ve všech prostorách se žáci řídí řády daných prostor, příkazy vychovatelky a udržují čistotu a
pořádek.
4. Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů. Výši příspěvku stanovil ředitel školy na 250,- Kč za pololetí. Splatnost prvního
příspěvku v hotovosti je prostřednictvím vychovatelky školní družiny nejpozději do 15.9.,
splatnost druhého příspěvku nejpozději do 15.2. daného školního roku.
5. Oblečení a obuv si žáci uzamykají do skříněk v šatnách.
6. Žák je povinen šetrně zacházet s hračkami a školními potřebami. Veškeré zničení nebo
poškození je nutné hlásit vychovatelce. Poškození, které vzniklo špatným zacházením, hrubou
nekázní nebo úmyslně je žák povinen hradit v plné výši.
Režim dne:

6,15 - 7,40
11,35 - 13,00
13,00 - 13,30
13,30 - 14,00
14,00 - 15,00
15,00 - 15,30
15,30 - 15,40

Ranní družina
Oběd
Odpočinková činnost
Rekreační činnost
Zájmová činnost
Příprava na vyučování
Volné činnosti

Odjezdy autobusů:
12,40, 12,50, 14,15, 15,30- Vacanovice, Lipňany, Suchonice, Přestavlky, Hostkovice
12,45, 14,05- Penčice, Zábeštní Lhota
13,05, 15,05- Zákřov, Lazníčky
V Tršicích dne 29. 08. 2017
……………………………….
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

Provozní řád ŠD

ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková org.
Základní škola a Mateřská škola Tršice,
příspěvková organizace

Provozní řád školní družiny II. oddělení
Č.j.:ZšTr/568c/2017
Spisový znak:
Změny:

Účinnost od: 01. 09. 2017
Skartační znak:

1. Provoz ŠD začíná ve 11,30 hod., končí v 15,00 hod.
2. Rodiče přihlásí žáka do ŠD vyplněním zápisního lístku, který podepíší. Žáci odchází v době
uvedené na zápisním lístku sami nebo v doprovodu stanoveném rodiči. Odchází-li žák dříve,
než ve stanovenou dobu, musí mít písemnou žádost rodičů, která obsahuje datum, hodinu a
podpis rodiče. Není-li žák vyzvednut ve stanovenou dobu provozu ŠD, čeká s vychovatelkou
do příchodu rodičů, které telefonicky kontaktuje. Pokud nebude možné kontaktovat
zákonného zástupce žáka, bude vychovatelka ŠD kontaktovat vedení školy a následně
příslušný orgán. Rodiče jsou upozorněni na pracovní dobu vychovatelky. Při opakovaném
nevyzvednutí žáka, může být po dohodě s ředitelem školy žák vyloučen ze ŠD.
3. Školní družina využívá šatnu školy, hernu, chodby, počítačovou učebnu a místnost ŠD.
Ve všech prostorách se žáci řídí řády daných prostor, příkazy vychovatelky a udržují čistotu a
pořádek.
4. Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů. Výši příspěvku stanovil ředitel školy na 250,- Kč za pololetí. Splatnost prvního
příspěvku v hotovosti je prostřednictvím vychovatelky školní družiny nejpozději do 15.9.,
splatnost druhého příspěvku nejpozději do 15.2. daného školního roku.
5. Oblečení a obuv si žáci uzamykají do skříněk v šatnách.
6. Žák je povinen šetrně zacházet s hračkami a školními potřebami. Veškeré zničení nebo
poškození je nutné hlásit vychovatelce. Poškození, které vzniklo špatným zacházením, hrubou
nekázní nebo úmyslně je žák povinen hradit v plné výši.
Režim dne:

11:35 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:30 Odpočinková činnost
13:30 - 14:00 Rekreační činnost
14:00 - 15:00 Zájmová činnost

Odjezdy autobusů:
12,40, 12,50, 14,15, 15,30- Vacanovice, Lipňany, Suchonice, Přestavlky, Hostkovice
12,45, 14,05- Penčice, Zábeštní Lhota
13,05, 15,05- Zákřov, Lazníčky
V Tršicích dne 29. 08. 2017
……………………………….
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

