Provozní řád letní školní družiny Základní školy Na Planině
1. Letní školní družina (dále jen „LŠD“) je v provozu od 7. do 29. 7. 2022
v pracovních dnech vždy od 7.00 do 16.00 hod. a je určena pro žáky 1. stupně
vybraných ZŠ se sídlem na území MČ Praha 4.
2. Do LŠD jsou žáci přijímáni na základě kompletně vyplněné přihlášky podepsané
žákovým zákonným zástupcem (dále jen „ZZ“) a s přiloženým dokladem či kopií
dokladu o provedené platbě školného a stravného na dobu pobytu dítěte v LŠD.
3. Nepřítomnost žáka musí ZZ omluvit nejpozději v tentýž den do 8:30 hodin
vychovateli LŠD telefonicky na č. 778 759 318.
4. Žáci přicházejí do LŠD v době od 7.00 do 8.30 hodin. Organizace vstupu do školy
bude upřesněna před zahájením letní ŠD. Do družiny nemůže být umístěno dítě, které
vykazuje příznaky virového či jiného onemocnění.
5. Při příznivém počasí bude program LŠD probíhat převážně ve venkovním areálu
školy. Od 12:00 do 13:00 h budou vydávány obědy ve školní jídelně.
6. Při příchodu do LŠD i odchodu z LŠD se ZZ a žáci řídí organizačními pokyny
vychovatelek LŠD. Žáci do budovy vstupují a odcházejí z ní vchodem u křižovatky
ulic Na Planině – Nová cesta, nikoliv hlavním vchodem přes centrální nádvoří.
Zákonným zástupcům a dalším osobám doprovázejícím žáky je zakázáno vstupovat
do školní budovy.
Žáci mohou opouštět LŠD od 12:30 do 16:00 hodin, v mimořádných případech i mimo
tyto časy, a to pouze po předchozí domluvě. V případě, že si ZZ žáka nejpozději
v 16:00 h nevyzvednou, bude je vychovatelka telefonicky kontaktovat a vyzve je
k bezodkladnému vyzvednutí dítěte. V případě, že se to nepodaří, oznámí škola tuto
skutečnost Policii ČR. Opakované pozdní vyzvedávání žáka může být důvodem k jeho
vyloučení z LŠD.
7. Jednorázový poplatek za LŠD činí 300 Kč za žáka a je splatný nejpozději k termínu
podání přihlášky, tj. do 31. 5. 2022.

8. V LŠD si žáci ukládají své osobní věci na vyhrazená místa a udržují
ve školních prostorách pořádek. Při všech činnostech se chovají ukázněně. Pro jejich
pobyt a chování v LŠD platí všechna ustanovení školního řádu ZŠ Na Planině, která
jsou aplikovatelná v podmínkách LŠD, a příslušné hygienické předpisy a
protiepidemická opatření MZ a MŠMT.
Žáci jsou povinni dodržovat pokyny všech pracovníků školy při pobytu uvnitř školní
budovy i ve venkovních prostorách. Závažné porušení nebo opakovaná méně závažná
porušení provozního řádu LŠD či školního řádu mohou být důvodem k vyloučení
z LŠD.
Pro písemnou komunikaci s vychovatelkami školní družiny lze využít i mailové adresy
druzina@planina.cz.
Mgr. Filip Novák
ředitel školy

