Informace o provozu školní družiny 2022/2023
PONDĚLÍ - PÁTEK
Ranní družina

do 17:00 hodin
7:00 – 7:45 hodin
Číslo telefonu do ŠD: 224 310 421

Prosíme Vás, abyste si své děti vyzvedávali do 12:30 hod., ve 13:30 hod. a potom až od 15:00 hod.. Děti
ze 7. - 9. oddělení ( 3..třídy ) lze vyzvednout po vyučování ve 12:35 hod. nebo ve 13:30 hod. před
budovou školní jídelny. Dále až v 15:30 hod. před budovou ŠD, po 15.30 v hlavní budově ŠD.
Prosíme i z důvodu umístění dětí v budově školy o dodržování této doby. V době od 12:40 do 13:30 hod.
provádíme s dětmi zájmovou činnost a mezi 13:30 a 15.00 obvykle chodíme na vycházky nebo na zahradu.
Dejte dětem z 1.a 2. tř. do družiny podepsané přezůvky a starší oblečení na zahradu (v plátěné
tašce), aby si mohly užít volného pohybu a nemusely se strachovat o pěkné nové oblečení.
Žádáme rodiče, aby se ve vlastním zájmu seznámili s řádem ŠD, který je vyvěšen na školním webu a
na vstupních dveřích do školní družiny.
Poplatek za ŠD činí 250 Kč měsíčně a hradí se bezhotovostním způsobem
a) pololetně:
- na období: září 2022 – leden 2023: 1 250,- Kč
- na období: únor 2023 – červen 2023: 1 250,- Kč

splatnost: do 20. 9. 2022
splatnost: do 10. 2. 2023

b) ročně – PREFERUJEME TUTO VOLBU :
- na období: září 2022 – červen 2023 :

2 500,- Kč

splatnost: do 20. 9. 2022

Bankovní spojení - číslo účtu: 2732061/0100, variabilní symbol je každému dítěti přidělen školou,
konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD, příjmení dítěte a třídu.
Prosíme o pečlivé vyplnění zápisního lístku i na druhé straně včetně orientační doby odchodu
(lze podle kroužků během září změnit), vaši e-mailovou adresu a uvedení jména, příjmení, adresy a
telefonického kontaktu na další osobu oprávněnou k vyzvednutí dítěte, které budeme moci zavolat
v případě, že si nevyzvednete své dítě včas a nebude k zastižení žádný z rodičů.
V BUDOVĚ ŠD FETROVSKÁ BUDOU DĚTI Z 1., 2.A,C a 4. TŘÍD
V BUDOVĚ ZŠ DĚTI ZE 2.B a 3. TŘÍD.

Prosíme rodiče o dvoje balení papírových kapesníčků a 1 ovocný sirup.
Ve vnitřním řádu ŠD jsou důležité informace nejen ohledně odvádění dětí do zájmových kroužků.
Prosíme o jeho důkladné prostudování.

Spodní část PROSÍM ODSTŘIHNĚTE a ODEVZDEJTE 2.9.2022 spolu se Zápisním
lístkem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Byli jsme seznámeni s výší poplatku za ŠD a zavazujeme se jej hradit dle časového harmonogramu.
Seznámili jsme se s řádem ŠD a souhlasíme s ním. Jsme si vědomi, že pokud své dítě nevyzvedneme včas, bude dítě
předáno další osobě uvedené na zápisním lístku.

Datum :

Jméno dítěte :

Podpis zákonných zástupců:

