Provoz

Po – Pá 6:15-7:45

11:25 – 16:30

Podmínky pro přijetí
-

pro žáky 1. – 5. ročníku
přijetí na základě zápisního lístku odevzdaného vychovatelce ŠD
(možno vyzvednout ve školní družině nebo stáhnout z webu školy)
přijímání do naplnění kapacity

Platba
-

Za pobyt dítěte v ŠD je vybírán poplatek 80 Kč měsíčně. Platí se přes školní pokladnu.
V případě placené akce pořádané ve ŠD budete na toto upozorněni a poplatek bude stržen
ze školní pokladny.

Organizace
-

děti z 1. a 2. ročníku vychovatelky doprovodí na oběd, děti z vyšších ročníků odchází
na oběd s učitelem
do 13:00 odpočinková a relaxační činnost
13:00 – 14:00 řízené zájmové aktivity, vycházky
14:00 – 16:30 zájmová a rekreační činnost v místnosti nebo na hřišti ŠD

V době 13:00 – 14:00 probíhají řízené aktivity či vycházky do okolí, proto v tuto dobu děti
nevyzvedávejte.
V úterý budeme chodit na lesní den - delší vycházku do 15 hodin. Náplní budou terénní hry,
výlety do okolní přírody a okolí školy, šipkovaná apod. Děti, které potřebují odcházet z družiny
dříve, zůstanou s p. vychovatelkou ve škole.
Video-zvonek k vyzvedávání dětí je nainstalován u vchodu do školy.
Při družině budou od října probíhat tyto kroužky: šikulové, čtenářský klub, divadelní kroužek.
Komunikace mezi družinou a rodiči
-

Družinový sešit – pro zapisování změn odchodů žáka (nově zapsané děti sešit dostanou,
ostatní použijí z minulého roku). Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD propustit.
Telefon ŠD: 384 394 065
Mail: adresy vychovatelek jsou na webu školy

Pokud bude dítě odcházet na začátku září v jinou dobu, než má uvedeno na zápisním lístku,
napište tuto informaci do družinového sešitu.
Pro venkovní pobyt dejte dětem do družiny převlečení (tepláky, náhradní ponožky, příp. mikinu –
nejlépe podepsané). Věci si pak pověsí v sáčku do šatny.

Děti mají možnost přinést si do družiny vlastní hrnek, lžičku a oblíbený čaj. V chladných dnech si
ho pak vaříme, když přijdeme z venku. Mohou si přinést i box s kapesníčky, který si podepíší a
nechají v družině pro vlastní potřebu.
Nedávejte dětem do družiny cenné nebo nebezpečné předměty. Používání mobilních telefonů
v družině není dovoleno, děti si ho nechávají v aktovce.
Cílem aktivit ve školní družině bude příjemně strávit volný čas, rozvíjet osobní zájmy dětí,
kamarádství i vztah k přírodě a světu kolem nás. Rádi bychom, aby družina byla pro všechny
přístavem dobré nálady.
Podrobné informace, dokumenty ŠD i zápisní lístek naleznete na webu školy.

