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Školní druţina je provozována v kaţdý
všední den od 12 do 15.10 hodin. Ve
dnech státních svátků a vedlejších
prázdnin
můţe
být
v provozu
ve
výjimečných případech se svolením
ředitele školy a to při počtu nejméně 7
dětí.
Školní druţina probíhá v prostorách
místnosti ŠD, tělocvičny, školního hřiště
případně jiných prostorách určených vychovatelkou ŠD podle charakteru vykonávaných činností.
Ţáci jsou do ŠD přihlašováni rodiči nebo zákonnými zástupci dětí písemnou formou na přihlašovacích lístcích,
na nichţ je zapotřebí upřesnit, ve kterých dnech bude dítě ŠD navštěvovat, kdy bude odcházet a kdo jej
můţe vyzvedávat. ŠD při ZŠ Rapotice mohou ve výjimečných případech navštěvovat i děti, které nejsou
ţáky školy, pokud to umoţní kapacitní podmínky a pokud toto schválí také ředitel školy.
Za pobyt ve ŠD platí rodiče nebo zákonní zástupci ţáků měsíčně platbu ve výši čtyři Kč za jeden den pobytu.
Tyto prostředky jsou spravovány vychovatelkou ŠD a pouţity na nákup vybavení ŠD a spotřebního
materiálu.
Ţákům navštěvujícím ŠD je zajištěn pitný reţim z volně dostupného zdroje nápojů ve školní jídelně (várnice
s čerstvým pitím).
Rodiče nebo pověřené osoby jsou povinny ţáky vyzvednout nejpozději do doby ukončení ŠD. Při
opětovaném meškání při vyzvedávání dítěte je moţno dítě ze ŠD vyřadit.
Dítě je rovněţ moţno ze ŠD vyřadit v případech, kdy by jejich pobytem a činností mohlo být ohroţeno zdraví
a bezpečnost ostatních dětí.
Na otázky týkající se provozu ŠD je moţno se dotázat kdykoli v pracovní dny vychovatelky ŠD nebo ředitele
školy.
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Do školní druţiny přichází ve výše uvedené dny a časy společně s vychovatelkou první skupina ţáků.
Ţáci se řídí pokyny vychovatelky nebo zastupujícího pedagogického dozoru a programem práce v druţině.
Po ukončení vyučování resp. obědu přichází do druţiny další skupiny ţáků.
V druţině se ţáci nehoní, nepoškozují hry ani jiné vybavení druţiny. V případě, ţe ţák záměrně způsobí
škodu na vybavení druţiny, jeho zákonný zástupce uhradí či zajistí opravu nebo uhradí zničenou věc.
Ţáci udrţují v druţině pořádek a čistotu. Zapůjčené hry a věci vrací na svá místa.
Ţáci smí opouštět druţinu pouze se svolením vychovatelky.
Ţáci jsou pouštěni z druţiny domů vychovatelkou podle rozvrhu odchodů, jak bylo uvedeno rodiči do
zápisního lístku začátkem školního roku, případně v průběhu roku rodiči aktualizováno.
Předčasně odcházet domů smí ţák pouze s rodiči nebo rodiči určeným doprovodem nebo sami na jejich
písemnou ţádost uvedenou v kartě mimořádných odchodů ze ŠD.
Před ukončením pobytu v druţině poklidí ţáci veškeré hry a věci na svá místa.
V 15.10 hodin odchází ţáci z druţiny v doprovodu vychovatelky do šatny, kde se spořádaně oblékají a
přezouvají.
Rapotičtí ţáci a ţáci z Lesního Jakubova jsou vyzvedáváni rodiči nebo odchází domů sami, ţáci z Vysokých
Popovic odchází sami na vlak, ţáci ze Sudic pod dozorem vychovatelky odchází ze školy k autobusové
zastávce.
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