ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 10 – Kutnohorská 36
Kutnohorská 36, Praha 10 – Dolní Měcholupy, 109 00, tel.: 272 700 650, IČ: 70 92 62 80
info@kutnohorska.cz, www.kutnohorska.cz

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Pro školní rok 2019/2020

Jméno a příjmení žáka ….................................................................... Rodné číslo …………………………. Třída……………..
Zdravotní pojišťovna......................Bydliště …................................................................................................................................
Upozornění na zdravotní problémy …..........................................................................................................................................
Jméno a příjmení otce ….....................................................................................................Telefon …...........................................
Jméno a příjmení matky ….................................................................................................Telefon …...........................................
Kontaktní adresa další (zastupující zletilé osoby)………………………………………………………………………………….
ZÁZNAMY O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Den

Hodina

Zmena od zmena do

Díte odchazí domu samo,
s doprovodem /s kym/

PONDELI
UTERY
STREDA
ČTVRTEK
PATEK

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí mít dítě písemnou
omluvenku od rodičů, jinak nebude uvolněno. Propuštění dítěte ze ŠD po telefonické domluvě není možné.

Jako zákonný zástupce žáka potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s následujícími body:
-

s řádem školní družiny
souhlasím se zveřejňováním fotek a multimediálních záznamů žáků z akcí školní družiny na
webových stránkách školy ANO – NE
svůj souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte do školní družiny.

V Praze dne …............................

…………………………………………..
podpis zákonného zástupce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 10 – Kutnohorská 36
Kutnohorská 36, Praha 10 – Dolní Měcholupy, 109 00, tel.: 272 700 650, IČ: 70 92 62 80
info@kutnohorska.cz, www.kutnohorska.cz
Vnitřní řád ŠD
SD se ve sve cinnosti rídí zejmena zakonem c.561/2004 Sb. o predskolním, zakladním stredním a vyssím odbornem vzdelavaní, jak
vyplyva z pozdejsích zmen. Vyhlaska MSMT ČR c.74/2005 Sb. o zajmovem vzdelavaní
1.

PROVOZNÍ DOBA

od 7,00 do 17,00hod.
ranní SD
7,00 - 7,40 hod.
odpolední SD
11,40 - 15,00 hod.
vecerní SD
15,00 - 17,00 hod.
Aby nebyla narusena cinnost SD, jsou odchody stanoveny takto: do 14,00 hod., v 15,00 hod.
Rodice a dalsí navstevníci do skoly nevstupují.
Po vyzvednutí dítete ze skolní druziny nelze díte vratit zpet do skoly.
Do zajmovych krouzku odchazejí a prichazejí deti s vedoucími lektory jednotlivych krouzku. Vsechny odchody do zajmovych krouzku
musí byt uvedeny v zapisním lístku.
Se souhlasem reditele skoly nelze z bezpecnostních duvodu díte, ktere po vyucovaní opustí budovu skoly nebo se na vyucovaní
nedostavilo, prijmout odpoledne zpet do skolní druziny.
2.

NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA RODIČI

Pri nevyzvednutí zaka rodici do stanovene doby tj., do 17 hod. vychovatelka nejdríve podle mozností kontaktuje telefonicky rodice zaka
nebo osoby uvedene na prihlasce SD, pokud je tento postup bezvysledny:
1. na zaklade predchozí dohody kontaktuje pracovníka organu pece o deti
2. na zaklade predchozí dohody s obecním uradem kontaktuje pracovníka obecního uradu
3. pozada o pomoc Policii ČR
4. po 17. hodine je uctovan poplatek 200,- Kc za pozdní vyzvednutí dítete ze SD.
3.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

3.1. V SD je urcen vedoucí zamestnanec- vedoucí vychovatelka, ktera zajisťuje prihlasovaní a odhlasovaní zaku, vybíraní poplatku,
predavaní informací rodicum, vyrizovaní nametu a stízností.
3.2. O zarazení detí do skolní druziny rozhoduje reditelka skoly.
3.3. Uplata je rozdelena do dvou plateb:
1. platba: zarí - prosinec, prevodem na ucet skoly do 10. 9. 2019
2. platba: leden - cerven , prevodem na ucet skoly do 10. 1. 2020
Vyse uplaty je stanovena predem na cely skolní rok.
3.4. Prihlasovaní a odhlasovaní zaku je provadeno na zaklade písemnych zadostí rodicu zaka.
4.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

5.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

4.1. U kazdeho svevolneho poskození nebo znicení majetku skoly, majetku zaku, ucitelu ci jinych osob zakem je vyzadovana uhrada od
rodicu zaka, ktery poskození zpusobil. Pri zavaznejsí skode nebo nemoznosti vyresit uhradu skody s rodici, je vznik skody hlasen Policii
ČR, prípadne organum socialní pece.
4.2. Do skoly zaci nosí pouze veci potrebne k vyuce, cenne veci do skoly nenosí.
4.3. Zakum je zakazano manipulovat s elektrickymi spotrebici, vypínaci a el. vedením bez dozoru vychovatelky.
4.4. Pri pobytu v keramickem atelieru nebo pocítacove ucebne, zachovavají zaci specificke bezpecnostní predpisy pro tyto ucebny dane
vnitrním radem odborne ucebny.
4.5. Zak chodí do druziny pravidelne a vcas, ucastní se vsech organizovanych cinností. Dochazka do skolní druziny je pro prihlasene
povinna.
4.6. Zak ma pravo na ochranu pred jakoukoli formou diskriminace a nasilí, ma pravo na vzdelaní a na svobodu myslení, projevu,
shromazďovaní, nabozenství, na odpocinek na dodrzovaní zakladních psychohygienickych podmínek, ma pravo byt seznamen se vsemi
predpisy se vztahem k jeho pobytu a cinnosti ve skolní druzine. Kazdy uraz nebo vznik skody, ke kteremu doslo v souvislosti s cinností
druziny, hlasí bez zbytecneho odkladu vychovatelce.
4.7. Zvlaste hrube slovní a umyslne fyzicke utoky zaka vuci pracovníkum skolní druziny se vzdy povazují za zavazne zavinene porusení
povinností stanovene tímto zakonem.
4.8. Zaci svevolne neotvírají okna.
4.9. Bez vedomí vychovatelky neopoustejí prostory SD, zdrzují se jen v prostorach vyhrazenych pro odpolední aktivity.(SD, WČ, aula,
pocítacova ucebna)

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chovaní zaka ve skolní druzine se vztahují ustanovení vyhlasky o zakladní skole tj. udelovaní napomenutí,
dutky trídního ucitele, dutky reditele skoly, klasifikace snízenou znamkou z chovaní na vysvedcení.
5.2. Pokud zak narusuje soustavne skolní rad a cinnost skolní druziny, muze byt rozhodnutím reditel skoly z druziny vyloucen. Reditel
muze rozhodnout o vyloucení zaka ze SD, pokud tento zak soustavne nebo nejakym vyznamnym projevem porusil kazen a poradek,
ohrozuje zdraví a bezpecnost ostatních, dlouhodobe svevolne nenavstevuje SD nebo z jinych zvlaste zavaznych duvodu.

Datum................................

Souhlasím, podpis rodicu:............................................................................................

