INFORMACE PRO RODIČE
Telefonní číslo do ŠD 516 411 383
Pracovníci ŠD: Bc. Radek Grepl, Jana Kalandrová, Lucie Parolková DiS.
Družina má tři oddělení („Koťátka“, „Broučci“, „Dráčci“)


Školné za ŠD činí 150,-/měsíc (žáci odcházející domů po obědě, mají zkrácené školné 75,-Kč).
Částka se hradí měsíčním, trvalým příkazem na účet školy (konkrétní informace k platbě a
variabilní symbol pro nově příchozí děti dodáme v průběhu září). Dětem, které již družinu
navštěvovaly v minulém roce, zůstává stejný variabilní symbol. Trvalý příkaz si prosím
zadejte od září do června.



Každý nově příchozí žák dostane tzv. „DRUŽINOVÝ DENÍČEK“. Tento deníček slouží ke
vzájemné komunikaci mezi vychovatelem a rodiči.
Má-li být žák ze školní družiny uvolněn v jinou hodinu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí
rodič tuto změnu písemně nahlásit do družinového deníčku (nesmí chybět datum a podpis rodičů).


Dítě nelze uvolnit z družiny na telefonickou žádost.



Provoz školní družiny: ráno 5:45 - 7:40, odpoledne 11:40 - 16:15 hodin.
Do ranní družiny smí chodit i žáci, kteří nejsou do ŠD přihlášeni.



Žáci odchází na oběd po skončení vyučování se svým vychovatelem (pokud v některé dny
probíhají sportovní hry, angličtina hrou apod., dané oddělení na žáky vždy čeká a odchází na
oběd společně po jejich skončení).



Děti si mohou rodiče vyzvednout po obědě u jídelny nebo od 14:30 v ŠD.
V čase mezi možným vyzvednutím dětí, se věnujeme různým výchovným činnostem.
Aby nedocházelo k jejich narušování, v této době nezajišťujeme dětem odchody do
mimoškolních kroužků. Děkujeme za pochopení.



Obědy se nahlašují a odhlašují u paní Wrbové na Domově mládeže (telefonní číslo
461 327 829).



Pro pobyt venku žáci potřebují vhodnou obuv na přezutí a oblečení na převlečení.



Pro pracovní a výtvarné činnosti je důležité, aby žáci měli starší tričko nebo zástěrku.
Z hygienických důvodů vás žádáme, abyste uvedené věci dali do plátěných tašek (igelitové
tašky nejsou pro tyto účely vhodné).



V odpoledních hodinách zajišťujeme pro žáky pitný režim, proto vás prosíme o krabičku čaje,
sirup (nebo krupicový cukr) a citronovou šťávu.



Každý úraz způsobený ve školní družině je nutné okamžitě hlásit paní vychovatelce.



Z bezpečnostních důvodů vás prosíme, abyste při vyzvednutí dítěte ze ŠD zvonili na
družinový zvonek a nepohybovali se volně po prostorách školy. Děkujeme.
Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na nás 
Kolektiv vychovatelů ŠD.

Plné znění viz. vnitřní řád ŠD.

