Základní škola T.G.Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800, 696 15 Čejkovice, tel. 518 362 503

Organizační řád školní družiny

1. Školní družina je otevřena denně od 6.30 – 7.40 a od 11.40 -15.30 hodin. Mimo
stanovené hodiny není dovoleno, aby žáci v prostorách družiny pobývali.
2. Činnost družiny je určena převážně pro žáky prvního stupně ZŠ.
3. Měsíční poplatek je 100 Kč. Plaťte prosím zálohově na účet 35- 1445547329/0800. Do
poznámky uveďte jméno žáka a školné ŠD. Pokud by byl žák dlouhodobě nemocný
nebo chodil velmi málo, poměrná částka vám bude vrácena na účet na konci školního
roku. Zálohy lze také platit paní sekretářce osobně.
4. Omlouvání žáků: písemná omluvenka obsahující datum, jméno dítěte, čas odchodu a
podpis rodiče. Výjimečně telefonicky a potvrdit SMS nebo mailem. V době
nepřítomnosti žáků v družině za ně odpovídají rodiče.
5. V prostorách ŠD se žáci pohybují v přezůvkách. Boty, aktovky a další oblečení si
nechávají ve skříňce v šatně. Do tělocvičny mají vhodnou obuv.
6. Žáci si nosí do ŠD pití a malou svačinku.
7. Žáci nenosí do družiny cenné předměty. Pokud si je přinese, odpovídá si za ně sám a
při ztrátě nebo poškození nemůže žádat náhradu.
8. Žáci přicházejí do družiny samostatně a podle potřeby též odcházejí, na chodbách se
chovají tiše, aby nerušili vyučování.
9. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
10. Z družiny není dovoleno odnášet součásti inventáře a ostatní vybavení.
11. Jestliže žák svým chováním hrubě narušuje práci celého kolektivu, může být ze ŠD
vyloučen.
12. Jestliže chtějí rodiče žáka odhlásit, činí tak písemně k 1. dni následujícího měsíce.
13. K činnosti družiny je vyhrazena místnost a také tělocvična, bazén, učebna výpočetní
techniky a další prostory školy.

Přihlašuji své dítě do ŠD a svědomitě vyplním zápisní lístek a beru na vědomí organizační řád,
který bude dodržovat.
Podpis rodičů :

Podpis žáka :

Na dobrou spolupráci se těší:
Mgr. Hana Strmisková, tel. 518 305 777, 777 019 326, strmiskova@zstgmcejkovice.cz
Hana Korábová, tel. 518 305 777, 608 403 851, korabova@zstgmcejkovice.cz

Základní škola T.G.Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800, 696 15 Čejkovice, tel. 518 362 503

Zápisní lístek do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Jméno a příjmení žáka/yně ………………………………………………………………………………………………….
Třída …………………Rodné číslo …………………………..........Kód zdravotní pojišťovny ……………………
Bydliště……………………………………………………………………………………………………………………………………
Upozornění na zdravotní problémy žáka/yně

Jméno a příjmení otce (zákonného zástupce) ………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon

……………………………………………………………..

Jméno a příjmení matky ………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon

……………………………………………………………

………………………………………
Datum

……………………………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce žáka/yně

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny

Den

Hodina

Ranní
družina
ANO/NE

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny samo nebo
v doprovodu (vypište všechny osoby, které budou dítě
vyzvedávat)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Upozornění rodičům:
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se
předem prokázat písemným vyzváním rodičů.

