Školní družina
Po skončení vyučování nabízíme dětem pestrý program, který, jak doufáme, uspokojuje všechny
jejich potřeby.
Zpíváme, tančíme, hrajeme různé hry, soutěžíme, vyrábíme z různých materiálů, luštíme, šifrujeme,
chodíme do tělocvičny. Pokud je příznivé počasí, jsme každý den venku na školní zahradě nebo
sportovním hřišti. Podnikáme i různé výlety do okolí školy.
Telefon do ŠD: 739 226 075
INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Provoz ŠD: denně od 6.00 – 7.40 hodin, 11.40 – 17.00 hodin
Ranní družina: 6.30 – 7.40 (zvonek ŠD ranní)
Děti se scházejí do 7.15 hodin, pak se budova zavírá.
V 7.40 odchází žáci do jednotlivých učeben a připravují se na výuku. Po skončení vyučování
předávají učitelé děti vychovatelům.

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. PO OBĚDĚ
a) Sám, bez doprovodu – písemně (lísteček, notýsek), p. vych. pustí dítě bezprostředně po jídle do
šatny
b) S doprovodem – ihned po skončení vyučování a po obědě
Písemně (lísteček, notýsek), dítě si vezme aktovku do šatny před jídelnou a bezprostředně po jídle bude
předáno doprovodu.
Pokud na dítě nebude čekat doprovod, půjde dítě s ostatními do družiny.

c) S doprovodem – konec vyučování v 11.40 (přesuny, docházka, oběd), rodiče si vyzvednou své
dítě od 12.30 – 13.00 (zvonky oddělení ŠD)
d) S doprovodem – konec vyučování v 12.35 (přesuny, docházka, oběd), rodiče si vyzvednou své
dítě do 13.00 (zvonky oddělení ŠD)
V době od 13.00 – 15.00 hodin probíhá organizovaná činnost (TV, HV, DV, PČ, VV, výlety, pobyt
v přírodě …)

2. V DOBĚ OD 15.00 – 17.00 HODIN
a) Sám, bez doprovodu – p. vych. pouští děti dle zápisního lístku nebo písemného sdělení rodičů
b) S doprovodem
– v době od 15.00 – 15.30 si rodiče vyzvednou své dítě (zvonky oddělení ŠD)
– v době od 15.30 – 17.00 si rodiče vyzvednou své dítě v konečných hernách (zvonky oddělení ŠD)

SEZNAM VĚCÍ DO ŠD

v

Všechny děti mají převlečení na ven! To je velmi důležité, a to nejen aby si svoje pěkné a nové oblečení
nezničily, ale především z hygienických důvodů.
Děti potom ve špinavém oblečení chodí na koberec, kde si hrajeme všichni. Dětem je venku lépe
pohodlném oblečení, než v riflích nebo silonkách a sukni …

Všechny věci prosíme podepsat! Věci vložte nejlépe do igelitové nebo látkové tašky (pytlík
není ideální, dětem se věci špatně vyndávají).
Případnou ztrátu hlásí děti nebo jejich rodiče ihned. Děkujeme za pochopení.
PLATBA ZA ŠD
Platby za školní družinu probíhají bezhotovostním platebním stykem.
Měsíční částka je 300,- Kč a je hrazena ve dvou částkách. Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý
školní rok (DOPORUČUJEME) bankovním převodem nebo hotově na sekretariátu ZŠ.
1. platba za září – prosinec 1.200,- Kč, uhrazena do konce září
2. platba za leden – červen 1.800,- Kč, uhrazena do konce ledna
INFORMACE K PLATBĚ
Číslo účtu ŠD: 6438652/0800
Zpráva pro příjemce:
PŘÍJMENÍ, JMÉNO A TŘÍDA, kterou žák navštěvuje (např. Novák Jan 1.B)
V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 300,- Kč
vždy k 18. dni daného měsíce.
V případě odhlášení je nutno zrušit trvalý příkaz.
Jestliže rodič nezaplatí v daném termínu příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud
nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

