PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
1. Při chůzi a přecházení si počínám opatrně, používám výhradně cest, vchodů a východů, které jsou pro děti
určeny. Nebudu se zdržovat v nebezpečném prostoru. Chodím pouze ve dvojicích, při přecházení vozovky
dávám pozor na znamení, že mohu přecházet.
2. Ve školní jídelně se řídím a poslouchám pokyny příslušného pedagogického pracovníka (popř. jiného
zaměstnance školy nebo školní jídelny).
3. Po chodbách ve školní družině, schodišti a ostatních prostorách chodím vždy vpravo, neběhám, neskáču,
nevozím se po záchytném madle. Neotvírám a nevykláním se z oken.
4. V objektu školní družiny nesedám na radiátory topení a nemanipuluji s regulačními ventily.
5. Svým chováním nepoškozuji cizí majetek. Závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví,
oznámím vychovatelce.
6. Při řazení u dveří se nikdy nechytám zárubní – může dojít k úrazu.
7. Při vstupu do třídy se vždy pozdravím s vychovatelkou i s dětmi, nevyrušuji ostatní při činnosti. Odchod na WC
nebo do šatny vždy oznámím.
8. Oznámím vychovatelce nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost či jinou změnu zdravotního stavu.
Bez zbytečného odkladu oznámím úraz, pokud mi to můj stav dovolí i úraz jiné osoby, jehož jsem svědkem.
Spolupracuji při vyšetřování jeho příčin.
9. Nezasahuji do elektrických zařízení všeho druhu, nemanipuluji s přístroji a audiovizuální technikou.
10. Nemanipuluji s hasicími přístroji, případný požár ihned hlásím pedagogům nebo provozním zaměstnancům.
11. Při pobytu na školní zahradě si hraji pouze tam, kde je určeno. Neschovávám se do keřů ani stromů. Nesmím
bez dovolení opustit vymezené prostranství.
12. Při hře dávám pozor, abych nezranil sebe ani své kamarády.
13. Při odchodu domů ze třídy i ze zahrady, uklidím po sobě hračky a vždy se rozloučím s vychovatelkou.
14. Odcházím pouze s rodiči nebo osobou, která je uvedena v zápisním lístku. Také mohu předložit písemnou
omluvenku od rodičů. Uvolňování dětí na základě telefonního hovoru není možné.
15. Není dovoleno nosit do školní družiny nebezpečné předměty nebo hračky, používání a dobíjení vlastních
elektrických spotřebičů.

