INFORMACE
Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900
Provoz ŠD: od 6:30 – 7:40 a od 11:40 do 18:00. V 18 hodin se zamyká škola!!!
(V případě nevyzvednutí žáka do 17:30 jsou zákonní zástupci telefonicky
kontaktováni).
- po ranní družině žáci odcházejí do svých tříd sami (první týden upřesní paní
učitelka). Po vyučování žáky předává paní učitelka paní vychovatelce ve školní
družině
-

přihláškou do školní družiny je vyplněný zápisní lístek, na kterém nesmí chybět
telefonní spojení, zdravotní problémy a osoby, které mohou vyzvedávat žáka
ze školní družiny + pravděpodobný odchod ze školní družiny (při jakékoli změně,
zákonní zástupci informují paní vychovatelku). Odhlášení z družiny se provádí
písemnou odhláškou. Pokud není odevzdána písemná odhláška, nemůže být
dítě vyřazeno z evidence. Vyloučení ze školní družiny může nastat při
nedodržování školního řádu a vnitřního řádu ŠD (např.: neplacení poplatku za
ŠD).

Neinvestiční poplatek za pobyt žáka ve školní družině je 300 Kč. Částka se hradí
na účet: 19-0288733309/0800, variabilní symbol obdrží zákonní zástupci
přihlášeného žáka při nástupu do školní družiny. Platby se provádí vždy
bezhotovostně na I. pololetí (částka musí být uhrazena do 20. září), na II. pololetí
(uhrazeno do 20. ledna). Zákonný zástupce je informován v případě nedoplatků ŠD.
Pokud navštěvují sourozenci ŠD, zákonní zástupci mohou částku hradit na jeden
variabilní symbol, informují vedoucí ŠD (usnadňuje to přiřazení částek ke jménům
žáků). Pokud částka není uhrazena, je žák automaticky vyloučen ze školní
družiny! O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky
č. 74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání a podle ustanovení školského zákona
č. 561/2004Sb. v platném znění.
Fond školní družiny: částka 100 Kč na celý školní rok - slouží k zajištění pitného
režimu ve školní družině, případně k zakoupení odměn pro žáky. Částku přijímá
kmenová paní vychovatelka. Do družiny si žáci přinesou papírové kapesníčky, tekuté
mýdlo a papírové utěrky. Doporučujeme převlečení na pobyt dětí venku na zahradě
nebo na hřišti a s přihlédnutím k aktuálnímu počasí (doporučujeme vše podepisovat).
Omluvenky na uvolnění píší rodiče na lísteček, který se ukládá pro zpětnou kontrolu:
-

lístek musí obsahovat jméno žáka, datum, hodinu odchodu (jméno osoby, které
má být žák předán) a slovo:

sám/sama nebo v doprovodu
NEUVOLŇUJEME!

-

na telefonické zavolání žáka ze školní družiny

-

školní družina mobil: 605 994 819

-

obědy: vaří se dvě jídla (volba pomocí internetu s rodiči), čipy se vyzvedávají
u vedoucí školní jídelny, čipy si žáci mohou nechávat u paní vychovatelky nebo
každý den nosit domů

-

zájmové kroužky ŠD: informace na nástěnce u zvonků ŠKOLNÍ DRUŽINY

-

informace jsou uveřejňovány na nástěnce u zvonků, web. stránce školy!!!

Vyzvedávání žáků ze školní družiny:
Ve dnech: úterý, středa, čtvrtek bude ve školní družině probíhat řízená zájmová
činnost, proto bude možné žáka vyzvednout v určený čas a to buď do 14:00
nebo až po 15.00 hodině! Družiny nemusí být od 14 do 15 hodin u sebe ve třídě.
V případě, že potřebujete vyzvednout žáka ze školní družiny, napište lísteček
s uvedeným časem, kdy má být žák uvolněn do šatny a zda jde domů sám či si ho
vyzvednete v šatně sami. Ostatní dny v týdnu bez omezení.

