Informace pro rodiče o provozu školní družiny
Provoz ŠD
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Ranní družina
6.30 – 7.45
6.30 – 7.45
6.30 – 7.45
6.30 – 7.45
6.30 – 7.45

Oběd
11.40 - 12.00
11.40 - 12.00
11.40 - 12.00
11.40 - 12.00
11.40 - 12.00

Odpolední družina
12.00 - 16.30
12.00 - 16.30
12.00 - 16.30
12.00 - 16.30
12.00 - 16.00

Kroužky
15.15 - 16.30 keramika
15.00 – 16.00 florbal
13.00 - 14.30 keramika

KONTAKT:
M. Rydvalová: 481 655 811
L. Macáková: 481 655 813
Do ranní družiny je možný maximální příchod do 7.15 hod. Poté zůstávají žáci v šatnách.
Vstup do školy je žákům umožněn čipem.

Do školní družiny děti potřebují:
•
•
•
•
•
•

družinový notýsek
oblečení do tělocvičny, včetně vhodné sportovní obuvi
oblečení na hřiště, odpovídající ročnímu období
svačinu
ručník
balení hygienických kapesníků

Rodiče dětem zajistí vhodný sáček na oblečení (igelitové tašky jsou nevhodné, jelikož se velmi rychle
zničí). Veškeré oblečení si budou děti nechávat v třídní šatně.

Vyzvedávání dětí
Prosíme rodiče, aby děti nevyzvedávali mezi 13.00 – 14.30 hod., neboť probíhá hlavní činnost ŠD,
často býváme s dětmi mimo školu.
Rodiče se ohlásí pomocí zvonku, který se nachází u vstupních dveří školy. Následně počkají na dítě u
šaten, kam žák přichází samostatně.(Učíme děti samostatnosti). VELMI DĚKUJEME
Děti nelze uvolňovat na základě telefonické domluvy. Pouze písemně nebo osobní vyzvednutí.

Platba
Platba školní družiny probíhá 2x ročně v kanceláři u ekonomky školy (p. Nyklíčková). Částka
činí 180,-Kč/měsíčně za odpolední družinu, za ranní družinu 60,- Kč/měsíc. V případě
využití ranní i odpolední družiny činí částka 220 Kč/měsíc.
1. Platba (za měsíc – září, říjen, listopad, prosinec), probíhá 4. - 8. 11. 2019
2. Platba (za měsíc – leden, únor, březen, duben, květen, červen), probíhá 10. - 14. 2. 2020

Sdělení
•
•

Z bezpečnostních důvodů není možné, aby žák bez cvičebního úboru cvičil.
Do ŠD žák nenosí cenné věci (mobilní telefon slouží pouze ke kontaktu s rodiči), vychovatelky
za ztrátu NERUČÍ.

•

V případně velkého počtu přihlášených dětí mají přednost děti zaměstnaných rodičů.

•

Jakékoliv poškození školního majetku hradí rodiče.
Žák je povinen nosit družinový
notýsek každý den.
Školní aktovky mají žáci uzamčené v šatnách.
První a poslední školní den je provoz školní družiny do 12.00hod.

•
•

V průběhu měsíce září budou upřesněny informace o kroužcích ŠD, které budou v provozu od října.
Rodiče včas obdrží přihlášky.

Milí rodiče,
těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi. Dětem přejeme, aby školní družina splnila jejich
očekávání a chodily k nám rády.

Vychovatelky školní družiny

