ŠKOLNÍ DRUŽINA - INFORMACE PRO RODIČE
Ranní družina:

6. 00 - 7. 20 /později vchod uzavřen /
6.00 - 8. 15 / v době půleného vyučování / pondělí, čtvrtek /

Vstup do budovy pouze horním vchodem, zvoňte na zvonek p. vychovatelky dle ranního rozpisu - / rozpis na dveřích /.

Odpolední družina:

11. 40, 12. 35 hod. do 15. 30 hod.

Konečná družina:

15. 30 – 16. 50 hod. / pondělí + středa /
15. 30 – 16. 20 hod. / úterý, čtvrtek, pátek /

Zvoňte na zvonek p. vychovatelky dle odpoledního provozu - / rozpis na dveřích /.

2. B + část 3. oddělení ŠD je umístěno v budově školy, děti budou přecházet v 15. – 15.10 h.
do budovy ŠD. / prosíme rodiče o dodržování režimu vyzvedávání dítěte ze ŠD /
Režim vyzvedávání dítěte z činnosti ŠD :
-

Po vyučování / na základě písemné informace /, dítě půjde na oběd
s p. učitelkou
Po obědě / samostatné odchody na základě písemné info. /, dítě
půjde na oběd s p. vychovatelkou
Od 15. 00 do 16. 20 – 16. 50 hod.

V době mezi 13. 00 – 15. 00 hod. probíhá plánovaná činnost ŠD – v této době, prosíme, děti nevyzvedávejte.
Z důvodu bezpečnosti dětí nejsou akceptovány telefonické, e-mailové a SMS zprávy k samostatnému uvolňování dítěte a
k odchodu s jinou osobou než je uvedeno v přihlášce školní družiny.

Platby ŠD:
Úplatu na ŠD ve výši 50,- Kč na I. pol. pošlete do 27. 9. 2019 na bankovní účet. / číslo účtu + VS na přihlášce ŠD /
Úplatu na ŠD ve výši 750,- Kč na II. pol. pošlete do konce února 2020
Platby za kroužky zaplaťte p. vychovatelce do 27. 9. 2019 / výtvarné 400, - , pohybové 300, - Kč na I. pol.
Družinové kroužky zahajujeme 16. 9. 2019
Během měsíce září mohou rodiče do budovy, šatny ŠD děti doprovázet, od října, prosíme, rodiče
z bezpečnostních důvodů vyčkat na příchod dítěte před budovou ŠD v úseku kamerového systému.
Do školní družiny děti potřebují:
- Pevný sáček na věci do šatny - podepište
- bačkory - podepište
- vhodné oblečení na převlečení / na zahradu, hřiště / - podepište
- odpolední svačinu + pití
- papírové kapesníky v krabici – předejte p. vychovatelce do konce
září,
Děkujeme

