Základní informace ke ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro zákonné zástupce
Provoz školní družiny (dále jen ŠD)
- ranní provoz od 5:30 - 7:25 hodin.(příchod nejpozději do 7:10 hod.)
- odpolední provoz od 11:25 - 16:00 hodin.
Přihlašování
Vážení rodiče,
pokud chcete své dítě přihlásit do ŠD, prosím vás o:
● důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny (webové stránky školy, ve třídách 1.stupně, v odděleních ŠD), kde naleznete všechny potřebné informace
● řádné vyplnění a podepsání Přihlášky k pravidelné činnosti - zaměřte se zejména na odchody dítěte.
Účastníci ŠD odcházejí tak, aby nenarušovali zájmovou činnost a stanovená doba odchodů ze ŠD je :
před obědem a nebo po obědě 11:45, 12:40, 14:00 - 16:00 hod.
Respektujte určené časy, kdy probíhá přímá pedagogická činnost, kroužky,
oddělení mohou být mimo areál školy a vyzvedávejte své děti v tyto časy.
Nezapomeňte! Pokud chcete, aby dítě samo odešlo v jiný čas než je uvedeno v přihlášce, sdělte tuto skutečnost pouze
písemně - není možné uvolňovat dítě bez Vašeho písemného souhlasu (např. telefonicky). Jde o bezpečnost
vašeho dítěte. Změny odchodu dětí nelze měnit každý den z organizačních důvodů ŠD.
Ke komunikaci s paní vychovatelkou slouží notýsek ŠD, který dostane vaše dítě na začátku školního roku.
Vyzvedávání dětí - domácí telefon se jménem paní vychovatelky u vchodových dveří budovy školy.
Kontakt ŠD.
Mobil : 733 509 300 od 11.25 - do 16.00
Kontakt: 415 676 118 - účetní školy přepojí do ŠD
1.oddělení Karasová Věra - 1.A ,2.B
2.oddělení Kotálová Jana - 2.A, 4.A, 5.A
3.oddělení Hrušková Hana - 3.B, 4.B, 5.A
4.oddělení Milotová Radka - 1.B ,3.A
Platba ve školní družině
Poplatek ŠD - každodenní docházka na měsíc činí 120 Kč, na pololetí 600 Kč.

Platba pouze na bankovní účet školy
č.ú. 3267930227/0100 - Komerční banka
variabilní symbol - pololetí, na které se platí( 1.pololetí nebo 2. pololetí)
zpráva pro příjemce- jméno dítěte, ne rodiče
PLATBY NA ÚČTU MUSÍ BÝT PŘIPSÁNY NEJPOZDĚJI V PŮLI MĚSÍCE DANÉHO POLOLETÍ!
Do ŠD doporučujeme:
● sportovní oblečení (zvláště ven)
● svačinu pro odpolední docházku, pití je zajištěno v oddělení ŠD
● vhodné jsou podepsané vlastní pastelky, fixy, bloky a 50 kusů papírů na výtvarné práce
- prvňáčci označené nůžky, které budou mít do konce docházky v ŠD
Za všechny materiální a jiné dary do ŠD děkujeme.
Upozornění: provoz v odděleních se mění podle organizace a kroužků,
oddělení mohou být spojena.
Hana Hrušková, vedoucí školní družiny

