PRO RODIČE ŽÁKŮ 4. (5.) TŘÍDY DOCHÁZEJÍCÍCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NEBO ŠKOLNÍHO
KLUBU – PROSÍME ODEVZDAT PODEPSANÉ. (ŽÁCI 4. A 5. TŘÍDY DOCHÁZÍ PO SKONČENÍ
VYUČOVÁNÍ DO ŠD/ŠK SAMOSTATNĚ BEZ DOPROVODU VYCHOVATELE.)
Souhlasím s tím, aby můj syn/moje dcera:

třída:

po skončení vyučování přešel sám/přešla sama do školní družiny (ŠK).
Datum

podpis zákonného zástupce

VZOR – POKUD BUDE DÍTĚ ODCHÁZET VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH V JINÝ ČAS, NEŽ JE
UVEDENO V ZÁPISOVÉM LÍSTKU
Žádám vás o uvolnění mého syna/mé dcery:
Třída:
ze školní družiny dne:
v
hodin.
Po odchodu mého dítěte ze školní družiny, za něj přebírám plnou zodpovědnost.
Datum
podpis zákonného zástupce

Úplata za ŠD/ŠK bude vybírána ve dvou splátkách, a to
do 15. 8. 2017 částka 500 Kč a

do 15. 1. 2018 částka 500 Kč

Platbu je možné sloučit.
Číslo účtu:

879 410 237 / 0100

Poznámka:

ŠD + jméno dítěte

Variabilní symbol datum narození dítěte ve formátu:

DDMMRR

•
•

•
•

•
•

Dítě lze vyzvednout ze školní družiny do 13.30 hodin a od 15.00 hodin.
V této době probíhají zájmové činnosti školní družiny/školního klubu.
Jeden den v týdnu bude „vycházkové odpoledne“. Z tohoto důvodu je třeba si děti
vyzvednout do 13.30 hodin a po 15 hodině. Nejedná se o třetí oddělení – školní klub,
které bude mít svůj program. Žáci školní družiny, kteří se z výjimečných důvodů
(odchod na mimoškolní zájmové aktivity, zdravotní důvody, lékař,…) nemohou
zúčastnit procházky, budou po tuto dobu setrvávat ve třetím oddělení.
Děti musí mít v družině podepsané náhradní oblečení a obuv v látkové tašce.
(Oblečení na venkovní aktivity)
Ve škole jsou tři oddělení: 1. oddělení – hlavní oddělení (Domeček). 2. oddělení –
„Akvárium“ Do tohoto oddělení jsou v 16 hodin slučováni žáci z ostatních oddělení
a 3. oddělení – třída ZŠ (bude upřesněno) – v rámci aktivit budeme využívat i jiné
prostory školy.
Vybíráme též 1x balení papírových kapesníčků na dítě za rok.
Ranní družina bude v prostorách 2. Oddělení – „Akvárium“, a je od 7.00 hodin
do 7.45 hodin. Příchod nejpozději do 7.25 hodin.

