
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019-2020 - OBECNÉ INFORMACE

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

- Školní družina je v provozu od 3. 9. 2019.

- Přihlášku obdržíte první den nového školního roku 2019-2020 to jest 2. 9. 2019.

- Je to dokument o třech stranách, který je třeba pečlivě vyplnit a podepsat všechny části, jinak nelze žáka do ŠD přijmout.

- Součástí přihlášky je zápisní lístek odchodů žáka ze školní družiny, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost (Osoby které mohou 

vyzvednout dítě ze ŠD).

- Dítě, které odchází v doprovodu bude vydáno pouze osobám, jež jsou uvedeny v zápisním lístku odchodů žáka ze školní družiny.

- Všechny odchylky od zápisního lístku je nutné oznámit předem písemnou formou, nebo poslat zprávu přes webovou aplikaci 

www.skolaonline.cz s kopií do emailu (barbora.meskarova@skolanebusice.cz) s informací o změně odchodu. 


ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

- Úplata za školní družinu je 3000 Kč na celý školní rok.

- Platbu lze rozdělit na dvě splátky. 

- Plátce uhradí částku bezhotovostním převodem na účet školy.

- Variabilní symbol má každý žák přidělen a dostanete ho současně s přihláškou do ŠD.


PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
- Vyzvedávání dětí pověřenými zástupci či samostatné odchody jsou možné kdykoliv v průběhu družiny.
- Žáci jsou vydáni pouze osobám, které jsou uvedeny v zápisním lístku, pokud je v zápisním lístku uveden samostatný odchod žáka, řídí se podle 

uvedeného času.
- Všechny změny osob vyzvedávajících dítě ze školní družiny či změny času samostatného odchodu, je nutné oznámit předem formou písemného 

prohlášení, které musí být náležitě vyplněno (datum, jméno dítěte, informaci o změně a podpis zákonného zástupce). 
- Telefonické oznámení či SMS zpráva nestačí, dítěti nelze touto formou upravit odchod ze školní družiny.

DO DRUŽINY KAŽDÉ DÍTĚ PŘINESE

SVAČINA
- Dětem, které zůstávají ve školní družině po 14. hodině, doporučujeme dávat druhou svačinu, která je odděleně zabalena od té dopolední.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
- Zájmové kroužky si lze přihlásit na “Burze kroužků”, která se koná 10. 9. 2019 od 17:30 v budově Základní školy Nebušice.
- V případě dotazů se obraťte na koordinátorku kroužků Barboru Meskařovou (barbora.meskarova@skolanebusice.cz).
- Po zapsání všech vybraných kroužků na daný školní rok je potřeba aktualizovat přihlášku do školní družiny.

KONTAKTY

DOKUMENTY K PROSTUDOVÁNÍ

- vnitřní řád školní družiny - https://bit.ly/2I2cxx5 

- směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině - https://bit.ly/2I1wXpH

Ranní školní družina 6:30-7:45

Odpolední školní družina 11:45-17:30

Papírové kapesníky - box 2 kusy

Balík kancelářského papíru (formát A4) 1 kus

Barbora Meskařová - vedoucí vychovatelka, koordinátorka kroužků 606 244 441 / 773 831 972
barbora.meskarova@skolanebusice.cz
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