INFORMACE
P R O R O D I Č E / Z Á KO N N É Z Á S T U P C E
Ž Á K Ů N AV Š T Ě V U J Í C Í C H Š K O L N Í D R U Ž I N U ( Š D )
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
RANNÍ DRUŽINA probíhá od 6:30 do 7:45 hod.
-  děti je možno přivést do 7:15 hod.  vychovatelky si děti přebírají u hlavního vchodu (v šatně školy)
ODPOLEDNÍ DRUŽINA probíhá od 11:45 do 17:00 hod.
-  děti je možno vyzvedávat pouze v těchto časech:
-  13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00  vychovatelky přivádí odcházející děti v uvedených časech do šatny školy
-  16:30, 17:00  vychovatelky přivádí odcházející děti v uvedených časech k postrannímu vchodu školy (u ŠD)
POUZE MIMOŘÁDNĚ V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH LZE DÍTĚ VYZVEDNOUT V JINÉM
NEŽ UVEDENÉM ČASE - OSOBNĚ, IDEÁLNĚ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S VYCHOVATELKOU.
Rodič je v tomto případě povinen ohlásit se u paní šatnářky a zapsat se do knihy návštěv, následně si své
dítě vyzvedne osobně v oddělení ŠD u příslušné vychovatelky. Po dobu odchodu z družiny do opuštění
budovy školy za své dítě již zodpovídá sám.
Děti, které odcházejí ze ŠD bez doprovodu rodiče / zákonného zástupce, nelze z bezpečnostních důvodů
uvolňovat po telefonické domluvě (mimo čas dohodnutý v Přihlášce do školní družiny - zápisním lístku).
Děkujeme za pochopení.
PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ředitel školy stanovil výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2018/2019
na částku 250,- Kč měsíčně.
Vybíráme najednou platbu za celý školní rok, tj. 2 500,- Kč v průběhu září a října - nejpozději však do 31. 10.
Uhraďte prosím tuto částku převodem na účet školy.
 číslo účtu: 2592185/0300
 variabilní symbol: 32401
 zpráva pro příjemce: jméno a třída dítěte v tomto tvaru
 PRIJMENIteckaJMENOteckaTRIDA

(např. NOVAK.JIRI.6A)

V případě odhlášení dítěte ze školní družiny (např. při přestupu žáka na jinou školu), bude zbylá částka
na vyžádání vyplacena na účet žadatele.
ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
 družina žlutá - vedoucí vychovatelka Lenka Járková - mobilní telefon: 737 678 989
 družina zelená - vychovatelka Stanislava Vyšatová - mobilní telefon: 732 335 902
 družina modrá - vychovatelka Martina Slezáková - mobilní telefon: 775 976 176
 družina červená - vychovatelka Zuzana Mrázová - mobilní telefon: 724 222 949
 družina oranžová - vychovatelka Milena Beranová - mobilní telefon: 725 555 424
 družina růžová - vychovatelka Raisa Cojocari - mobilní telefon: 776 344 521
Prosíme rodiče, aby důkladně vyplnili Přihlášku do ŠD (zápisní lístek), zejména telefon. čísla a časy odchodů.
Přihláška je pro vychovatelky hlavním zdrojem informací o dítěti a její úplné vyplnění je podmínkou přijetí do ŠD.

POŽADAVKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Každé dítě navštěvující ŠD potřebuje „družinový notýsek“, který slouží k předávání informací mezi rodinou
a školní družinou (informace typu změna času odchodu ze ŠD, akce ŠD atd.).
Žádáme Vás o pravidelnou kontrolu tohoto notýsku, nezbytnou pro hladké fungování provozu ŠD.
Máte-li možnost, přineste prosím do ŠD papírové kapesníky, vlhčené ubrousky a ovocnou šťávu. Oceníme
rovněž, pokud nám budete moci věnovat kopírovací papír na omalovánky a kvízy - přispějí ke zkvalitnění služeb
ŠD, budou sloužit vašim dětem.
Předem vám za tuto pomoc velice děkujeme.

Těšíme se na vaše děti i na vzájemnou spolupráci!
zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Piskorik
vedoucí vychovatelka školní družiny: Lenka Járková

