INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

1. Provoz ŠD
I. oddělení – Žabky je v provozu ve dnech školního vyučování od 11:25 do 15:30,
oddělení vede Ivana Myslikovjanová, vedoucí vychovatelka
II. oddělení - Včelky je v provozu ve dnech školního vyučování od 11:25 do 16:25
oddělení vede Andrea Stašicová
III .oddělení- Dráčci je v provozu ve dnech školního vyučování od 12:20 do 16:00
oddělení vede Mgr. Helena Hantkeová
IV. oddělení – Klokani je v provozu ve dnech školního vyučování od 12:20 do15:30
oddělení vede Mgr. Tereza Jalůvková
Provoz ranní ŠD je od 6:15 do 7:30hodin

2. Poplatky ve ŠD -100,-Kč/měsíc - platí se předem ve dvou splátkách:
za období září – prosinec 400,- Kč -platí se v září nejpozději 17 .9. 2018
za období leden – červen 600,-Kč - platí se v lednu nejpozději 18. 1.2019
Částka je pevná a při absenci se nevrací!
Uvedenou částku zaplaťte na č.ú.: 105943961/0300
do zprávy pro příjemce uveďte: družina a jméno a příjmení dítěte
Děti jsou do ŠD přijaty až na základě vyplněné a podepsané přihlášky
3. Vyzvedávání dětí ze ŠD - rodiče jsou povinni dodržovat režim vyzvedávání dítěte ze
ŠD. Dětí, které odcházejí ze ŠD samy, se tento režim netýká.
Hodiny určené k vyzvedávání dětí ze školní družiny:
12,00, 13,00, 14,30, 15,30, 16,00, 16,25
Ke vstupu do školní budovy slouží zvonek s elektronickým vrátným, označený číslem
oddělení. Pro IV. oddělení slouží zvonek III, popřípadě i II nebo I.
4. Po přijetí do ŠD je docházka povinná a vztahuje se k ní i povinnost rodičů omlouvat
nepřítomnost dítěte prostřednictvím omluvného lístku. Omluvné lístky budou
dětem předány po odevzdání přihlášky nebo jsou ke stažení na webových stránkách
školy http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs. Předem známou nepřítomnost je
rodič povinen nahlásit předem a nepřítomnost v době nemoci dítěte je rodič také

povinen omluvit. Jakékoliv odchylky v docházce (dřívější nebo pozdější odchod než
jaký je uveden v přihlášce) je rodič rovněž povinen oznámit písemně předem. Bez
omluvného lístku vychovatelka nesmí dítě ze ŠD uvolnit!! Telefonická omluva není
možná. Výjimečně lze akceptovat omluvenku prostřednictvím e-mailu.

5. Docházka do kroužků v rámci školy
Vyučující, který kroužek vede, žáky vyzvedává ve ŠD a po skončení kroužku je přivádí
zpět.
6. Docházka do kroužků v rámci školní družiny
děti, které se daného kroužku neúčastní, jsou po dobu konání kroužku umístěny
v ostatních odděleních ( zpravidla dle aktuálního počtu žáků v jednotlivých
odděleních daný okamžik)

7. Děti budou do školní družiny potřebovat:
-tepláky a tričko na převlečení do třídy dle vlastního uvážení
-starší tričko nebo zástěru na výtvarné a pracovní činnosti
- na hřiště nebo do lesa starší sportovní obuv a popř. převlečení dle vlastního uvážení
(bude uloženo v šatní skříňce)
-1 balení kancelářských papírů
-1 baleních papírových kapesníčků nejlépe v krabici
-1 balení kuchyňských utěrek
Pokud bude dítě zůstávat v ŠD déle, je vhodné přibalit svačinu.

