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Informace o školní družině šk. rok 2020/2021
Děti do školní družiny potřebují:
•
•
•
•
•
•

Sáček – dostatečně velký na gumu / tkaloun /
Převlečení na pobyt venku – tepláky, triko, kraťasy – vše podepsané!!!
Přezůvky / ne pantofle / - bezpečnost při hrách
Balení papírových kapesníků / celé /
Roličku toaletního papíru
Fixy

Vše prosím podepište, nebo označte, aby si dítě věci samo našlo a hlavně poznalo!
Vedoucí vychovatelka: Jitka Zachová, mobil do ŠD – 603 720 602
Adresa ŠD: ul. FR. Oplta 1441 – DŮM DĚTÍ
Provoz
• ranní provoz: 6:30 – 7:30hod. – budova školy-učebna č. 5
(Zvoňte ve vestibulu školy. Příchod dětí nejpozději do 7:20hodin!!!)
•

odpolední provoz: 11:40 – 16:30hodin.

Platba ranní družiny pro žáky1.stupně: 100. - Kč – pololetí
Platba za odpolední provoz ŠD: září – leden: 1000. - Kč, únor – červen – 1000. – Kč.
Posílejte pouze platbu na dané pololetí.
Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 11. 9. 2020 pouze převodem na uvedený účet!
Platbu ranní i odpolední ŠD můžete provést současně - poslat tedy1 100.-Kč).
Do poznámky uveďte slovy: Školní družina, jméno a příjmení dítěte, třídu.
Číslo účtu: 0100274201/0800, KS-0308, VS je shodný se stravovnou.
Pokud dítě navštěvuje ŠD a tedy je přihlášeno i na obědy, musí mít poslaný dostatečný finanční
obnos na účet za ŠD i za obědy. Kontrola, zda se platba připsala, proběhne hned o víkend.
V případě, že poplatek nebude uhrazen, tak dítě nebude moci navštěvovat ŠD!
Informace o termínu zahájení možnosti provést platbu, bude zveřejněna na webu školní družiny.
Příspěvek na hračky a další potřeby – 200. – Kč na celý školní rok.
Příspěvek na pitný režim – 100. - Kč na celý školní rok.
(Pitný režim zajišťuje vychovatelka po celý šk.rok v ŠD.
Tyto platby se platí u vychovatelky hotově do 25. 9. 2020
Odchody ze ŠD:

po obědě / kolem 12hod./ - od školy
po kroužku / kolem 13,30hod/ - od školy nebo od kmenové družiny
nebo od 15 hodin od kmenové družiny (odloučené pracoviště, škola)

Děti mohou být ze ŠD uvolňovány v jiný čas než je na přihlášce pouze na písemnou žádost rodičů
– na formuláři k tomu určeném! Možnost stažení z webu ŠD.
Tato žádost musí obsahovat: datum, podpis, důvod odchodu, jméno pověřené osoby, která si dítě
bude vyzvedávat. Dítě smí vyzvednout pouze osoba, která je uvedena na zápisním lístku.
Dítě nebude uvolněno na základě SMS zprávy, nebo po telefonickém hovoru!!!
Dítě je do ŠD přijato k pravidelné docházce na základě odevzdané a řádně vyplněné přihlášky, která
musí obsahovat všechny náležitosti. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Platbu je potřeba uhradit co
nejdříve po přijetí a nástupu do ŠD. Nejpozději do 11. 9. 2020 pouze na uvedený účet.

