Školní družina ZŠ Rudolfa Koblice
Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, vážíme si vašeho zájmu přihlásit své dítě do školní družiny.
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím týkajícím se organizace docházky v našem
zařízení. Činnost školní družiny je podrobně rozepsána v řádu školní družiny, kterým se řídí a jenž je
ke stažení na stránkách školy www.2zskadan.cz.
1. Provozní doba školní družina je od 5.30 do 16.30. Pokud nebude dítě vyzvednuto nejdéle do
uplynutí provozní doby, vychovatelka neprodleně kontaktuje zákonného zástupce popř.
osoby uvedené na přihlášce dítěte. Pokud je tento postup bezvýsledný, neprodleně
informuje ředitele školy a Policii ČR nebo městskou policii. Opakované pozdní vyzvednutí
dítěte je důvodem pro vyloučení ze školní družiny.
2. Docházka přihlášených dětí je povinná. Doba pobytu v družině se řídí přáním zákonných
zástupců v rámci provozní doby družiny.
3. Nepřítomnost ve školní družině, není-li zdůvodněna absencí ve škole, musí být zákonnými
zástupci řádně omluvena. Žádají-li zákonní zástupci dítěte o uvolnění v jinou dobu, než je
uvedena na přihlášce, učiní tak emailem, telefonicky, SMS nebo písemně nejpozději do 12.00
dne, kdy má být dítě uvolněno. Pokuste se prosím ještě nějak připomenout vychovatelce
uvolnění dítěte v určený čas, během činností v družině se může snadno stát, že vychovatelka
v zápalu aktivit dítě zapomene poslat.
4. Děti se řídí pokyny vychovatelek a asistentek, zachovávají pravidla slušného chování a
dodržují řád školní družiny, s nímž je vychovatelky seznámí. Opakované porušování řádu
školní družiny může být důvodem pro vyloučení ze školní družiny.
5. Dítě se chová k zařízení a vybavení družiny ohleduplně, za svévolné poškození bude
požadována náhrada v plné výši.
6. Po příchodu do družiny se žáci přezouvají a věci ukládají na určené místo. Oblečení, přezůvky
i obuv prosím podepište a bundu opatřete poutkem. Děti si často věci zaměňují, zkontrolujte
vždy co nejdříve, zda má dítě ty své.
7. Děti přivádějí po skončení vyučování učitelé nebo asistenti pedagoga do jídelny. Odtud
odcházejí děti do družiny pod dohledem vychovatelek.
8. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není nepovolaným osobám vstup do školní družiny
povolen. V případě, že zákonní zástupci potřebují z nějakého důvodu navštívit družinu, tuto
schůzku si dopředu domluví nebo zazvoní na zvonek a svůj záměr sdělí vychovatelce pomocí
mikrofonu.
9. Za pěkného počasí trávíme čas mezi 14.00 a 15.00 venku na školním sportovním nebo
školním dětském hřišti. Počítejte s tím prosím, když oblékáte své dítě.
10. Poplatek za družinu aktuálně ve výši 150 Kč se platí u vedoucí stravování vždy koncem
předešlého měsíce.
Kontakty
email: druzina@2zskadan.cz

telefon: 474 316 431

mobil: 721983561

