O provozu ŠD v době řádných prázdnin, mimořádných prázdnin nebo
volna rozhoduje vždy ředitel školy.

ZŠ LITOMĚŘICE, HAVLÍČKOVA 32

- ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD MOBIL: 720 149 427
732 737 400
Volejte prosím ráno do 8,00 hodin, později se dovoláte až
od 11,20 do 11, 40 hodin ve výjimečných případech. Omluvenky
a změny odchodů provádějte pouze písemnou formou do notýsku!
děti mohou navštěvovat ŠD od pondělí do pátku,
ráno od 6,00 do 7,45 hodin
odpoledne po ukončení vyučování
po - čt do 17,00 hodin, v pá do 16,00 hodin
odchody žáků jsou stanoveny tak, aby nenarušovaly plánovaný průběh
činností ŠD.
Časy odchodů: 13,30, 15,00, 15,30, 16,00,16,30 a 17,00 hodin. Děti
mohou také navštěvovat zájmové kroužky ŠD, po ukončení činnosti
přivede vychovatelka děti do šaten, kde jsou předány rodičům. Kroužky
volně navazují na zájmovou činnost ŠD.
ŽÁDÁME RODIČE, ABY SVÉ DĚTI VYZVEDÁVALI VČAS a v době
uvedené v zápisovém lístku! Dobu odchodů lze během roku změnit,
avšak pouze písemnou formou nebo osobně! Pozor na ustanovení
vnitřního řádu ŠD! (viz. webové stránky školy nebo nástěnka při
vstupu do budovy školy)
přihláška je podmínkou pro přihlášení dítěte do ŠD
mimořádné změny a odchody, či jiná závažná sdělení
pro vychovatelku je nutné provést písemnou formou
do notýsků ŠD, které děti dostanou na začátku roku. Vychovatelka
taktéž veškeré důležité informace sděluje touto formou.

 Úrazy:
při úrazu či onemocnění je dětem poskytnuta okamžitá pomoc
a následně jsou telefonicky informováni rodiče.
Dítě je nutné si osobně neprodleně vyzvednout z ŠD.
Pozn.: v přihlášce je potřeba uvést funkční číslo mobilního telefonu !!!
Poplatky:
POPLATEK ŠD – paušální částka 100,-Kč/za měsíc.
Platba se uskutečňuje ve dvou splátkách složenkou. Platby musí být
uhrazeny nejpozději do 26. října 2018. Druhé pololetí do 26. února
2019.
září – prosinec: 400,- Kč
leden – červen: 600,- Kč
Složenku rodičům předává vychovatelka příslušného oddělení do
konce září, důležité je variabilní číslo, které je zároveň osobním
číslem vašeho dítěte pro daný školní rok.
Dítě přihlášené do ŠD DRUŽINOVÉ kroužky neplatí.
Obědy:
Podrobnější informace a přihlášku na obědy si vyzvedněte
u vedoucí CŠJ, TEL: 416 74 13 60
Děti si mohou kartičku na obědy nechávat ve školní družině.
Pozn.: pořizovací cena kartičky je 130,- Kč

Co by dětem nemělo chybět :
Šňůrka na kartu do jídelny
oblečení a přezůvky na ven
malý ručník
papírové kapesníky
VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT PODEPSANÉ!

NABÍDKA ZÁJM. KROUŽKŮ ŠD a ŠK:
Keramika pro 1.tř + začátečníky v pondělí od 15,00 do 16,30 h.,
florbal, flétna, gymnastika, šikula, taneční podložky a taneční kroužky.
Pro děti které nechodí do školní družiny je stanovena platba ve výši 100.-Kč za
jedno pololetí. KROUŽKY KERAMIKY DLE STANOVENÉHO TARIFU.

