Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod

Bezpečnostní pravidla ŠD
Školní družina slouží převážně pro mimoškolní výchovu dětí.
Provoz školní družiny je zajištěn v době 6.30 – 15.00 hodin.

Provozní a bezpečnostní pokyny:
1) Ráno žáci přicházejí do ŠD sami, převléknou se v určené šatně, nezdržují se v prostorách školy
a ihned vchází do ŠD.
2) Jakmile žák vstoupí do ŠD, nesmí ji bez dovolení vychovatelky opustit. ŠD opouští jedině při
odchodu domů se svolením vychovatelky.
3) Žáci ve ŠD a v prostorech určených k její další činnosti neničí společný majetek, šetrně
zacházejí se svěřenými pomůckami, dbají na čistotu a hygienu, řídí se pokyny vychovatelky.
Vzájemně se k sobě žáci chovají přátelsky, vstřícně a jsou ochotni si pomoci. Případné úmyslné
zničení nebo poškození věcí žáci (prostřednictvím zákonných zástupců) hradí.
4) Žáci nesmí do ŠD nosit ostré předměty a nebezpečné věci.
Není povoleno sedat na okenní parapety, lavice a skříňky.
Bez souhlasu vychovatelky se nesmí manipulovat s žádným zařízením.
Používání mobilního telefonu ve ŠD není povoleno.
5) Do ŠD je vhodné nosit oblečení, kterému nevadí zašpinění. Ven a na sportovní činnosti se
převlékají.
6) Žáci dodržují dopravní předpisy pro chodce. Při přecházení vozovky zastaví první dvojice na
okraji chodníku a čeká na vychovatelku. Vychovatelka vkročí do vozovky jako první a poslední ji
opouští.
7) Doba pobytu žáka v družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

V případě, že má žák odejít ze ŠD v jiný čas, než je uvedeno v zápisním lístku, musí zákonní
zástupci žáka písemně oznámit čas odchodu, den (datum) a podepsat se. Jinak dítě ze ŠD nebude
puštěno. Na telefonická vyzvání se nebere zřetel.
8) V případě nevyzvednutí žáka ve stanovený čas odchází domů po ukončení provozu ŠD sám.
9) Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o
základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace
sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost
ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.
10) Odhlášení žáků ze ŠD se provádí písemně.
Dne 1. 9. 2010

