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1. Do školní družiny jsou žáci přijati po odevzdání vyplněného a rodiči podepsaného zápisového 

lístku. Dodržují dobu pobytu ve školní družině podle záznamu rodičů. Mimořádné uvolňování 

se povoluje pouze na písemnou žádost (omluvenku) rodičů. Nesmí na ní chybět podpis rodičů, 

datum a stanovený čas odchodu dítěte ze školní družiny. 

2. Školní družina se nachází ve školní budově v ulici Sládkova 1300/13. Oddělení jsou situována 

ve školních třídách v přízemí a v 1. patře budovy. 

Provoz školní družiny je stanoven ředitelkou školy takto:                                                                           

PO – PÁ           6.00- 8.00                 11.30- 17.00 

3. Rodiče dbají na dodržování denního režimu (provozu) školní družiny, se kterým byli řádně 

seznámeni. Odchod svého dítěte ze školní družiny stanoví tak, aby nenarušovali dobu pobytu 

dětí venku. 

4. Docházka do školní družiny je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve 

školní družině je stejné jako ve škole. 

5. Po skončení vyučování přecházejí žáci do péče školní družiny. Proto čekají, až si je 

vychovatelka převezme od učitelky. Nerozbíhají se, chovají se ukázněně a čekají na pokyn 

vychovatelky k odchodu do školní družiny nebo na oběd. 

6. Po příchodu do školní družiny odloží žáci nejprve aktovky na vyhrazené místo. Žáci, kteří 

přicházejí z jiné budovy, odloží svrchní oděv a obuv do šatny. 

7. Při vycházkách (pobytu venku) se žák nevzdaluje od výchovné skupiny bez oznámení 

vychovatelce. 

8. Školní družina využívá v rámci své činnosti tělocvičnu v suterénu budovy. Veškeré aktivity se 

zde řídí vnitřním řádem tělocvičny, se kterým jsou žáci seznámeni. 

9. Nevolnost nebo poranění hlásí vychovatelce. 

10. Před odchodem domů všechny věci řádně uklidí. Zkontroluje, zda nic nezapomněl. Domů 

nikdy neodchází bez oznámení a rozloučení. 

11. Při zaměstnání neopouští žák své místo bez dovolení a pracuje podle pokynů vychovatelky. 

12. S hračkami a zařízením školní družiny zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil. Vypůjčené 

hry a hračky před vracením urovná a překontroluje. Dojde-li k poškození, čestně to ohlásí. 

Úmyslné poškození by měli rodiče nahradit. 

13. Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz.Za mobilní 

telefon si žák zodpovídá plně sám. Telefon musí být vypnutý, uložený v aktovce. 

14. Žák má právo na ochranu před všemi formami špatného zacházení. 

15. Rodiče uhradí poplatek ve výši 200.-Kč na neinvestiční náklady vždy měsíc předem. 

Nejpozději do 15. dne v měsíci. 

16. Včas obstarají dítěti čipovou kartu na obědy a nejpozději den předem při příchodu nového 

měsíce zabezpečí obědy pro své dítě ve školní jídelně. Odhlašování obědů při nepřítomnosti 

dítěte zabezpečují buď přímo ve školní jídelně nebo prostřednictvím vychovatelky. 

17. V případě, že žáka do stanovené doby nevyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřený 

zástupce, vychovatelka telefonicky zkontaktuje zák. zástupce žáka. Nepodaří-li se přesto žáka 

předat zák. zástupci, bude žák předán Policii ČR. 

18. Dítě má mít převlečení pro pobyt venku. Všechny věci by měly být řádně podepsány. 
 

 

 

V Děčíně dne 1. 9. 2019                                                        Mgr. Olga K ř i v o h l a v á 

                                                                                                          ředitelka školy 

 

                                                                           


