Základní škola Frýdek-Místek
Československé armády 570, 738 01 Frýdek-Místek
INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKA
1. Provoz ranní školní družiny je od 6:00 do 7:40 hod, příchod pouze do 7:20. V případě pozdějšího
příchodu žák vyčká na výuku v hale hlavního vstupu do školy. Odpolední provoz školní
družiny je od ukončení výuky do 17:00 hod.
2. Vzhledem k bezpečnosti dětí je nutné oznámit dopředu, a to písemně, zda dítě odchází ze školní
družiny samo nebo v doprovodu určené osoby. Totéž platí také pro dobu odchodu dítěte ze školní
družiny. Děti tedy odcházejí ze školní družiny podle písemného sdělení zákonných zástupců
o rozsahu docházky a způsobu odchodu ze školní družiny, které je součástí přihlášky. Jakékoliv
změny musí být předem projednány s vychovatelkou příslušného oddělení a písemně potvrzeny
zákonným zástupcem dítěte. Telefonické žádosti o změny režimu odchodů jsou nepřípustné.
3. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků přistoupila škola k opatření proti vniknutí nepovolaných osob
do prostor školy a školní družiny. Zákonný zástupce nebo doprovázející osoba může vyzvedávat
dítě v určených prostorách školní družiny v době od 12:30 do 14:00 hod a od 15:00 do 17:00 hod.
Od 14:00 do 15:00 hod probíhá řízená činnost, vycházka či pobyt na školním hřišti. V této době
si zákonní zástupci ani doprovázející osoby děti nevyzvedávají. Do školy vstupují nově
vybudovaným bočním vchodem. Pro komunikaci s vychovatelkou používají komunikační zařízení
v zádveří vstupu, kde vyčkají příchodu dítěte.
4. Domácí úkoly si mohou děti, na základě dohody se zákonnými zástupci, vypracovat pod dohledem
vychovatelek školní družiny v době individuální přípravy na výuku, tj. od 15:30 - 17:00 hod.
5. Každá nepřítomnost dítěte ve školní družině musí být řádně písemně omluvena (datum, podpis
zákonného zástupce). Mimořádný odchod musí být projednán s vychovatelkou daného oddělení
předem.
6. Děti si mohou n výchovnou činnost přinést věci na převlečení, pokud jsou tyto řádně podepsané.
7. V souladu se školním řádem a řádem školní družiny děti nenosí do školní družiny cenné věci, herní
konzoly, tablety, hračky ani vyšší obnosy peněz. V případě nutnosti si vyšší obnos uloží
u vychovatelky. V průběhu výchovné činnosti neužívají mobil ani další elektronická zařízení.
8.

Stravné se hradí v kanceláři školní jídelny u zadního vstupu do školy nebo bezhotovostně, a to
v termínech, které jsou stanoveny a zveřejněny na webových stránkách školy www.osmicka.cz
v sekci pro rodiče/jídelna.

9.

V souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a směrnicích školy o poplatcích
ve školní družině se stanovuje měsíční poplatek 200 Kč za každé zapsané dítě bez ohledu na to,
zda v měsíci do školní družiny docházelo. Příspěvek je splatný na 5 měsíců (pololetí) dopředu, a to
vždy do 20. října a 20. února daného školního roku. Částku 1000,- Kč/pololetí můžete uhradit
bezhotovostně na účet školy 19-3756000207/0100, do zprávy pro příjemce uveďte: platba
ŠD, jméno a příjmení dítěte.

Ve Frýdku-Místku 1. září 2018
PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

Mgr. Simona Rečková
vedoucí vychovatelka

