ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB
při
ZŠ LITOMĚŘICE, Havlíčkova 32
2021/2022
VYCHOVATELKY:
Hrdinová Dagmar - vedoucí vychovatelka tel.: 732 737 400
Školní družina
Banachová Lenka
Bočková Jana
Gramskopfová Petra
Veselá Jaroslava

ŠKOLNÍ KLUB
Hamzová Lucie
Zbrojová Daniela

774
720
724
774

067
149
378
064

695
427
855
123

724 378 855
- ‘‘ -

Ve školním roce 2021/2022 bude zájmové vzdělávání probíhat v 6 odděleních
školní družiny a ve školním klubu. Jednotlivá oddělení jsou naplňována do počtu 30 žáků,
kapacitu oddělení nelze překročit. Do školní družiny (dále jen ŠD) mohou být přijímáni žáci
od 1. do 5. třídy, toto je však upraveno vnitřním řádem ŠD.
Žáci jsou přijímáni na základě řádné přihlášky do ŠD, která musí být důkladně
vyplněna a podepsána zákonnými zástupci žáka.
Každé oddělení má svou třídu. Tyto třídy jsou prostorné, dobře vybavené
a určené výhradně pro potřeby zájmového vzdělávání.
Školní družina nabízí mnoho zájmových útvarů, kde mohou žáci uplatnit a rozvíjet své
kreativní a sportovní nadání (florbal, gymnastiku, základy atletiky, flétnu, taneční kroužky,
keramiku, pracovně výtvarný kroužek Šikula). Tyto aktivity se mění podle naplnění a zájmu
žáků.
Velkou výhodou naší činnosti jsou prostory, které nám umožňují plynulý přechod žáků po
ukončení vyučování, aniž by byl nutný dohled rodičů.

Co by dětem nemělo chybět,
když přijdou poprvé do školní družiny
 Bačkory (podepsané viditelně, čitelně)
 Oblečení a přezůvky na ven, nejlépe v podepsaném sáčku nebo
tašce (podepsané vše!)
 Balík kapesníčků
 Šňůrka na kartu do jídelny
 Plastový obal na kartu do jídelny

Obědy

JÍDELNA

Tel.: 416 74 13 60

E-mail: havlickova@centralka.cz
Odpovědný vedoucí:
Pavlína Bedžetiová (vedoucí provozovny)

Je nutné zařídit dětem obědy již v době prázdnin.
Přihlášku musíte řádně vyplnit, dojít s ní do banky, kde vám razítkem potvrdí,
že jste uhradili zálohu ve výši, kterou jídelna požaduje. Poté musíte zajít do jídelny ve škole
a vyřídit si u paní vedoucí veškeré náležitosti a zakoupit dítěti kartu s kódem (130 .- Kč). Tu
děti mají po celou dobu docházky do školy, pokud ji nezničí nebo neztratí. Doporučujeme
zakoupit plastový obal, podobný jako je na bankovní karty.
Ve školní družině mají děti kartu u vychovatelky, aby ke ztrátám nedocházelo. Pokud dítě trpí
alergií na lepek nebo jiný druh potravin, je nutné upozornit vychovatelku na daný problém
v přihlášce do družiny. Je také možné dohodnout s vedoucí jídelny přípravu oběda (jen
v případě potvrzení alergie od lékaře).

Vážení rodiče,
přejeme Vám krásné dny a těšíme se na vzájemnou spolupráci v novém
školním roce.
kolektiv vychovatelek ŠD

