Provoz a pravidla ve

ŠKOLNÍ

DRUŽINĚ

-

Ranní družina - provoz od 5:30 - 7:45 hodin.
Výchovná činnost ŠD začíná v 11:25 - 16:00 hodin.
Poplatek ŠD - každodenní docházka na měsíc činí 120 Kč, na pololetí 600 Kč.
Poplatek ŠD - 1 až 2 dni v týdnu na měsíc činí 60 Kč, na pololetí 300 Kč.

-

Na začátek roku vyplňte zápisní lístek z obou stran, nejdůležitější - ODCHODY dětí s kým či sami,
správné telefonní číslo na kontaktní osobu.
Vyzvedávání dětí - domácí telefon u vchodových dveří budovy ZŠ.
Tiskopis „Zmocnění odvádění dítěte“ (jiná osoba, sourozenec) dostane každé dítě. Pokud dítě odchází
samo, není nutné vyplňovat.
Pokud se vašemu dítěti stane úraz, musí ho hned nahlásit své paní vychovatelce. Ta dále vyrozumí rodiče
telefonicky či písemně.
Na stránkách školy je možno si stáhnout formulář o uvolnění dítěte ze ŠD.. Žáci mají družinový notýsek,
kde můžete psát informace týkající se vašeho dítěte. Není možné uvolňovat dítě bez Vašeho písemného
souhlasu. Žáky neuvolňujeme na základě telefonického oznámení. Pokud dojde ke změně odchodu
Vašeho dítěte ze ŠD, je nutné změnu vždy oznámit paní vychovatelce. Změny odchodu dětí nelze měnit
každý den z organizačních důvodů ŠD (plánování akcí ŠD). V zápisním lístku bude přesně specifikována
doba odchodu Vašeho dítěte. Není přípustná formulace - „ Půjde domů, až bude chtít“.

-

Kontakt mobil: 733 509 300 od 11.25 – do 16.00
Kontakt: 415 676 118 - účetní školy přepojí do ŠD
Ve školní družině se žáci řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny, který je
vyvěšen v každém oddělení ŠD.

Platby ve školní družině
Varianty:
1. Platba na bankovní účet školy
č.ú. 3267930227/0100 komerční banka
variabilní symbol – měsíc, na který se platí
specifický symbol – jméno dítěte, ne rodiče
2. Platba na 1. pololetí 500 Kč nebo 250 Kč do konce měsíce září
platba na 2. pololetí 500 Kč nebo 250 Kč do konce měsíce ledna
u vedoucí vychovatelky.
Pokud nebude poplatek uhrazen do stanoveného termínu, bude vaše dítě ze školní družiny vyloučeno.
Změnu úhrady možno uplatnit po dohodě s vedením školy u vedoucí vychovatelky.

Potřeby do školní družiny
tepláky na školní hřiště
cvičky do tělocvičny – od října - pondělí 13.00 – 13.45
papírové utěrky nebo kapesníčky, šťávu
prvňáčci označené nůžky, které budou mít do konce docházky v ŠD
Rádi přivítáme papíry na volné kreslení, upomínkové či sponzorské předměty jako ceny při soutěžích.

