Pravidla soužití v ŠD
Práva a povinnosti žáka školní družiny:
-

příchod i odchod ze ŠD oznámit vychovateli
po příchodu do ŠD se převléknout, uložit věci na určené místo a udržovat pořádek v šatnách
do herny vstupovat se souhlasem vychovatele
udržovat pořádek a čistotu v prostorách školy a ŠD
dbát na svůj zevnějšek, důsledně dodržovat osobní hygienu
dbát pokynů vychovatele, slušně se chovat, pomáhat si navzájem
po obědě, odpoledním vyučování, zájmových kroužcích přecházet ihned do ŠD a příchod oznámit
vychovateli
ven na hřiště jít společně s žáky a se souhlasem vychovatele, dodržovat řád hřiště
při hrách neohrožovat svým chováním zdraví své a svých kamarádů
každé sebemenší poranění hlásit vychovateli
šetřit vybavení a zařízení ŠD
půjčené věci (se souhlasem vychovatele) vrátit nepoškozené
každou ztrátu a poškození osobních věcí i věcí ze ŠD hned ohlásit
nenosit do ŠD peníze, cennosti, např. drahé šperky, mobilní telefony, MP3 v opačném případě dát
všechny cennosti do úschovy k vychovateli (škola za ně neručí a nepřebírá zodpovědnost)
důsledně dodržovat Řád ŠD, tělocvičny, školního hřiště a pracoven
žáci se speciálně vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatná podpůrná opatření
pokud žák soustavně narušuje řád a činnost ŠD může být rozhodnutím ředitelky školy ze ŠD
vyloučen

ZÁLEŽITOST TÝKAJÍCÍ SE NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKA SE NEPRODLENĚ PROJEDNÁ
SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM A S TŘÍDNÍM UČITELEM.

Rodiče – zákonní zástupci žáků mají právo a povinnost:
-

informovat se na chování žáků, činnost v ŠD a využití poplatku za ŠD
vznášet připomínky a podněty k činnosti v ŠD u vychovatele, vedoucí vychovatelky, ředitelky školy
zúčastnit se všech akcí pořádaných ŠD pro rodiče
podílet se na adaptaci žáka v ŠD
rodiče jsou povinni dodržovat řád ŠD
úplatu za ŠD uhradit nejpozději k danému termínu
rodiče jsou povinní vyzvedávat žáka včas, tj. nejdéle do 16. 30 hod
rodiče nevstupují bez vyzvání do prostoru školy
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Miloslava Hranostýlová - vedoucí vychovatelka ŠD Benešovská
Irena Jalovecká - vedoucí vychovatelka ŠD Komenského
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