INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Děti jsou do ŠD přijaty až na základě vyplněné a podepsané přihlášky!
1. Provoz ŠD
Provoz ranní ŠD je od 6.15 do 7.30 hodin. Provoz odpolední ŠD je od 11.25 do 16.25.
I. oddělení – Žabky - je v provozu ve dnech školního vyučování od 11:25 do 16:00
Bc.Kateřina Gajdzioková
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 15.15
Ivana Myslikovjanová, vedoucí vychovatelka
IV. oddělení – Klokani - je v provozu ve dnech školního vyučování od 12.20 do14.30
Mgr. Helena Hantkeová
Pokud dítě zůstává v družině déle, než je provoz oddělení do kterého je zařazeno,
přechází do oddělení s delším provozem (Žabky, Včelky)
2. Vyzvedávání dětí ze ŠD
Rodiče jsou povinni dodržovat režim vyzvedávání dítěte ze ŠD. Hodiny určené
k vyzvedávání dětí ze školní družiny: 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.25
Dětí, které odcházejí ze ŠD samy, se tento režim netýká.
3. Děti jsou do ŠD přijaty až na základě vyplněné a podepsané přihlášky!
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.

4. Poplatky ve ŠD -100,-Kč/měsíc - platí se předem ve dvou splátkách:
za období září – prosinec 400,- Kč -platí se v září nejpozději 20. 9. 2019
za období leden – červen 600,-Kč - platí se v lednu nejpozději 20. 1. 2020
Částka je pevná a při absenci se nevrací!
Pokud Vaše dítě přihlásíte do ŠD na méně než 5dnů v týdnu, pak se částka za pobyt v ŠD
vypočítává následovně. Jestliže žák dochází do ŠD:
1 x týdně: za období

září – prosinec zaplatí 80,- Kč nejpozději do 20. 9. 2019
leden – červen zaplatí 120,- Kč nejpozději do 20. 1. 2020

2 x týdně: za období

září – prosinec zaplatí 160,- Kč nejpozději do 20. 9. 2019
leden – červen zaplatí 240,- Kč nejpozději do 20. 1. 2020

3 x týdně: za období

září – prosinec zaplatí 240,- Kč nejpozději do 20. 9. 2019
leden – červen zaplatí 360,- Kč nejpozději do 20. 1. 2020

4 x týdně: za období

září – prosinec zaplatí 320,- Kč nejpozději do 20. 9. 2019
leden – červen zaplatí 480,- Kč nejpozději do 20. 1. 2020

Pokud přihlásíte dítě jen do ranní družiny, režim plateb zůstává stejný.
Upřednostňujeme platbu převodem na číslo účtu: 105943961/0300
Do zprávy pro příjemce uveďte: družina, počet dnů v týdnu, jméno a příjmení dítěte, třída
(např. při docházce 2 x týdně bude ve zprávě pro příjemce uvedeno: DRUŽINA 2x Jan Novák
II.A)
5. Děti budou do školní družiny potřebovat:
- 1 balení kancelářských papírů
- 2 balení papírových kapesníčků v krabici
- 1 balení kuchyňských utěrek
Uvítáme jakýkoliv příspěvek výtvarného materiálu nebo pomůcek.
Chcete-li, můžete dětem dát na převlečení do třídy tepláky a tričko, na výtvarné a pracovní
činnosti starší tričko nebo zástěru. Tyto věci budou uloženy v družině. Pokud budete po dítěti
vyžadovat, aby se převlékalo na pobyt venku do jiného oblečení, uložte mu je do šatní
skříňky.
Za případné nepřevlékání a znečištění nebo poškození oděvu vychovatelka nezodpovídá.
6. Pokud bude dítě zůstávat v ŠD déle, je vhodné přibalit svačinu. Pitný režim je zajištěn pitnou
vodou z kohoutku.

