ŠKONÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
•
•

Telefon do ŠD:
Provoz ŠD:
PROVOZ ŠD 1.9.2021

•
•

•
•
•
•

317722507
6:00 – 8:45

11:40 – 17:00

6:00 – 14:00

Ráno zazvoníte dle rozpisu na nástěnce na příslušné oddělení, vychovatelka
převezme vaše dítě, odvede do šatny a na oddělení
Propouštění ze ŠD: 13:30 – 14:00
15:30 – 17:00
14:00 -15:30 plnění výchovně vzdělávacích činností a zájmových kroužků
V této době účastníky nepropouštíme
Do 15:45 zvoňte na oddělení svého dítěte
Od 15:45 do 17:00 zvoňte na oddělení dle rozpisu na nástěnce
Žádáme rodiče, aby stanovenou dobu dodržovali a nenarušovali činnosti v ŠD
Při vyzvedávání účastníka zazvoňte na příslušné oddělení, představte se a nahlaste
jméno a příjmení koho vyzvedáváte. Zákonní zástupci ani oprávněné osoby
k vyzvedávání účastníka nevstupují do šatny, čekají ve vestibulu
Pokud zákonný zástupce potřebuje mluvit s vychovatelkou, vyzve ji telefonem

•

POTŘEBY ÚČASTNÍKA V ŠD: bačkory (ne pantofle), převlečení na vycházku
v látkovém sáčku, čip na obědy na šňůrce
Potřeby do ŠD pošlete ve čtvrtek 2.9. po svém dítěti nebo je můžete přinést osobně
do ŠD ráno od 6:00 do 7:45 VŠE PODEPSANÉ CELÝM JMÉNEM!!!
Příspěvek 150,-Kč/rok na hygienické potřeby, odměny a na zajištění pitného režimu

•

Dávejte svým dětem každý den odpolední svačinu!

•

Úplata za ŠD (170,-Kč/měsíc) vám bude stržena z on-line pokladny v říjnu a lednu

•

ŠKOLNÍ JÍDELNA: Zákonní zástupci si sami volí pro své dítě oběd. Potřebné informace
i čip na obědy obdržíte v kanceláři školní jídelny
Při nepřítomnosti žáka ve ŠD si zákonní zástupci odhlašují obědy ve ŠJ sami

•

•
•

PLATÍ POUZE PRO ÚČASTNÍKY Z 1. ROČNÍKŮ:
2.9.2021 – vychovatelka všechny účastníky odvede po vyučování do ŠD, kde budou
seznámeni s chodem ŠD, Vnitřním řádem ŠD a prostředím školní jídelny
Proto žádáme, aby všichni přihlášení účastníci do ŠD měli od 2.9. přihlášené obědy
a zúčastnili se pobytu v ŠD!
2.9. a 3.9. 2020 umožníme vyzvednutí účastníků 1.ročníků již od 12:30
Od 6.9. běžný provoz ŠD – propouštění od 13:30

