PROVOZNÍ ŘÁD
ANGLICKÉ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Provoz družiny zajišťuje spolek All4Kids, z.s. (IČ: 22771611; Sídlo: U Libeňského pivovaru 31, 180 00
Praha 8; Číslo účtu: 2500191607/2010)
Zázemí družiny sídlí na adrese: Na Hrázi 11, 180 00 Praha 8 – Libeň.
Družina je v provozu od září do června, vypisuje se pololetně, v průběhu léta se mohou děti účastnit
našich týdenních příměstských táborů.
Stanovená kapacita družiny je 12 dětí.

ZÁSADY PROVOZU
a/ Družina je v provozu od pondělí do čtvrtka 14:00 – 17:00.
b/ Provoz je organizován pololetně (září – leden; únor – červen), v souladu s kalendářem školního
roku základních škol, tedy vyjma státních svátků a školních prázdnin
c/ Anglická družina je odpolední program pro děti mladšího školního věku, vedený výhradně v
angličtině. Nejedná se o běžný kroužek angličtiny, ale o skutečný a pravidelný pobyt v anglickojazyčném prostředí v delším časovém rámci celého odpoledne, kdy děti zdokonalují svou angličtinu
přirozenou cestou během řízených činností i volné hry. Didakticky cílené činnosti a pohybové aktivity
probíhají v průběhu celého odpoledne formou individuální, skupinové či kolektivní práce lektorů s
dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
d/ Součástí programu je i čas strávený venku, a to za každého počasí.
e/ Rodiče omlouvají z docházky na email barbora@all4kids.fun nebo sms na 770 138 793.
f/ Stravování není zajištěno, děti si nosí vlastní svačinu a vždy láhev s pitím.

PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE
a/ Minimální věk pro přijetí k docházce do družiny je 6 let, doporučený maximální věk je 11 let.
b/ Primárně je družina určena dětem, které se již anglicky alespoň na základní úrovni dorozumí a
mohou se tak bez obav účastnit čistě anglicko-jazyčného programu. (například vyšly z anglické školky,
vrátily se ze zahraničí, učí se angličtinu na základní škole minimálně jeden rok...).

c/ Zápisy a přijímání dětí se provádějí v průběhu celého roku až do naplnění kapacity. Předpokladem
k úspěšnému zapsání dítěte je řádně vyplněná a podepsaná přihláška a zaslaná platba.
d/ Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace, nutné k řádné evidenci
dítěte a k zajištění řádné péče o dítě. Veškeré změny je nutné bezodkladně hlásit provozovateli.
e/ Podpisem přihlášky potvrzuje rodič dítěte svůj souhlas s provozním řádem družiny.

UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE
a/ Děti jsou do družiny přijímány vždy na dané pololetí.
b/ Rodiče mohou kdykoli ukončit docházku dítěte na vlastní žádost, platba na dané pololetí se
v takovém případě nevrací.
c/ Družina má právo vyloučit z docházky dítě s nevhodným nebo agresivním chováním, pokud
nedojde k nápravě po komunikaci problémového chování s rodičem.

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ
a/ Dohled nad dítětem vykonává lektor, a to od doby příchodu do družiny, až do doby, kdy předá dítě
rodiči nebo jím pověřené osobě uvedené v přihlášce, nebo do ukončení programu, pokud dítě
odchází s předchozím souhlasem rodiče samostatně.
b/ Do družiny musí docházet děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma,
silný dráždivý kašel, průjmy, zvracení). Rodiče jsou povinni oznámit jakékoli změny ve zdravotním
stavu dítěte či jeho chování. Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby
tak učinili. Je to v zájmu bezpečnosti všech dětí v družině.
c/ Stane-li se úraz, provozovatel je povinen zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a
neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba.
d/ Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí pro pobyt v družině i venku. Pro
bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly dobré vybavení
odpovídající aktuálnímu počasí.
e/ Provozovatel nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti nenosily
zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě. Provozovatel
neodpovídá ani za předměty, které si děti donesou z domova k volné hře. Osobní zapomenuté věci se
skladují po dobu dvou měsíců. Po uplynutí této doby mohou být zlikvidovány.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
a/ Platba za docházku se provádí předem, do 10 dnů od potvrzení přihlášky a zároveň nejpozději do
zahájení docházky do družiny.
b/ V případě absence dítěte se platba nevrací.

