Vážení zákonní zástupci,
Vaše dítě jde do školy a Vám nastanou starosti, kdo se o něj postará v době, kdy jste
ještě v zaměstnání, nebo máte jiný důvod, proč si péči o dítě potřebujete zajistit. Školní
družina je zařízení, kde za Vaše dítě zodpovídá kvalifikovaná vychovatelka. Dětem nabízí
zajímavý program a vytváří harmonické a kamarádské prostředí. Děti zde mají možnost trávit
volný čas, navíc se mohou zapojit do kulturních, sportovních a jiných zájmových činností.

Důležité organizační body v ŠD:
-

zápis do ŠD je 3. 9. 2018, 7:30-13:00 hodin, provoz ŠD v den zápisu není
přihláška do ŠD je závazná od 4. 9. 2018 do 28. 6. 2019
úplata činí 200 Kč za měsíc (platba pololetně, v září a v únoru)
stravné se kupuje každý měsíc, zákonný zástupce dbá, aby dítě vždy nosilo čip,
vychovatelky za čip nezodpovídají
odhlášení stravy zajišťuje zákonný zástupce u vedoucí školní jídelny
vychovatelky nezodpovídají za ztrátu klíčku od šatní skříňky (prosíme o viditelně
označený klíček značkou nebo jménem dítěte)
zápisní lístek (řádně vyplněný) odevzdejte vychovatelce s nástupem dítěte do ŠD
telefonní číslo ŠD 558 443 126

Provoz školní družiny
Ranní ŠD: 6:00-7:45 hodin
Odpolední ŠD: po ukončení vyučování do 16:30 hodin
Příchody a odchody žáků viz zadní strana
Omluvenka: žák bude uvolněn ze školní družiny pouze na základě předtištěné
omluvenky ŠD, řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Na jinou formu
omluvenky nebude brán zřetel. Telefonická omluvenka se nepřijímá!!!
Formulář omluvenky je možno si vyzvednout u vychovatelek nebo najít přímo na
stránkách www.sestka-fm.cz
Prosíme, všechny zákonné zástupce či osoby pověřené k vyzvednutí žáků ze ŠD, aby
dodržovali čas 16:30 hodin, kdy provoz ŠD končí. Včasné vyzvednutí žáka platí i při
ukončení všech kroužků školní družiny. Pokud je žák přihlášen do kroužku ŠD, je
nutno při jeho absenci podat písemnou omluvenku.
Zapsaní žáci si do ŠD přinesou: toaletní papír 1ks=1 role, papírové utěrky 2 kusy=2 role,
šťávu nebo jiné pití pro pitný režim a hrnek z umělé hmoty. Jako sportovní oděv a obuv
do haly budeme využívat školní cvičební úbor do TV, který bude uložen celý rok v šatní
skříňce i po dobu plaveckého výcviku. Převlečení na školní hřiště necháváme na zvážení
zákonných zástupců. Bude také uloženo v šatní skříňce.
Na spolupráci s Vámi se těší vychovatelky školní družiny.

Příchody a odchody žáků ze ŠD
Ranní ŠD:

provoz 6:00-7:45 hodin
příchod pouze zadním vchodem (zvonit pouze na zvonek ŠD, ohlásit se
jménem a příjmením, při vstupu do budovy školy nevpouštět další osoby,
které se nenahlásily, dbát tak na bezpečnost dětí)





od 6:00-7:15 hodin může vstoupit žák i s doprovodem do budovy
od 7:15 hodin žák vstupuje do budovy sám bez doprovodu
poslední příchod žáka do ranní ŠD zadním vchodem je v 7:30 h.
poté pro příchod do školy slouží pouze hlavní vchod

Odpolední ŠD: provoz po ukončení vyučování do 16:30 hodin (čas, kdy všechny
osoby opustí prostory školy)
příchod hlavním vchodem (provoz vrátnice 7:30-14:00 hodin)
odchody žáků ze ŠD s doprovodem do 14:00 hodin pouze přes vrátnici:
 po ukončení vyučování (písemnou omluvenku žák doručí ráno do ŠD)
 do 14:00 hodin (osoby určené k vyzvedávání žáků přicházejí do ŠD
pouze hlavním vchodem přes vrátnici, kde nahlásí své příjmení a jméno
a příjmení vyzvedávaného žáka, poté bude osoba vpuštěna do budovy)
 doprovod po příchodu zpět k hlavnímu vchodu, opouští budovu a žák
jde do šatny sám
 od 14:00-15:00 hodin probíhá v ŠD řízená činnost, v tuto dobu nelze
žáka vyzvednout
 v pátek od 13:30-15:00 hodin probíhá v hale sportovní činnost. Pokud
není před zahájením činnosti omluvenkou nahlášený mimořádný
odchod žáka, nebude z haly uvolněn.
 v době od 14:00-15:00 hodin nebude do budovy školy vpuštěna žádná
osoba
 v 15:00 hodin předávají vychovatelky žáky u šaten I. stupně
 v 15:00 hodin budou osoby určené k vyzvedávání žáků vpuštěny do
budovy školy vychovatelkami, do té doby čekají před školou
příchod zadním vchodem přes zvonek ŠD
 od 15:10-16:30 hodin (zvonit pouze na zvonek ŠD, ohlásit se příjmením
a nahlásit jméno a příjmení vyzvedávaného žáka, nevpouštět do budovy
nenahlášené osoby)

