Školní družinu mohou navštěvovat pouze žáci 1. až 3. třídy
Provoz školní družiny je zahájen 1. 9. 2020
(ihned po ukončení vyučování)
Provozní doba ŠD:




Ranní družina funguje od 7:00 do 7:40
Vyučování žáků probíhá dle rozvrhu
Odpolední družina funguje od ukončení vyučování do 17:00

Režim ŠD:
 7:00 – 7:40 hodin ranní družina
 konec vyučování – 13:30 děti lze vyzvedávat - odpočinkové a relaxační činnosti, zájmové činnosti
 13:30 – 15:00 děti nelze vyzvedávat - vycházky, pobyt na hřišti jednotlivá oddělení
 15:00 – 17:00 postupný odchod dětí / děti lze vyzvedávat - spojení prvního a druhého oddělení, hygiena,
svačina, pitný režim, činnosti dle volby dětí, úklid
Vyzvedávání:
 Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor školy. Na své děti čekají před budovou školy
 Děti se loučí s paní vychovatelkou osobním pozdravením

Podávat léky pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná zpráva lékaře
s přesnou medikací.
Doporučení oblečení do ŠD:
 Přezůvky – dle uvážení (nesmí být tenisky)
 V létě stačí šortky a tričko, pokrývka hlavy, brýle, opalovací krém a repelent (prevence úpalu a úžehu).
 V chladnějších dnech mikinu nebo svetr a tepláky, popř. bundu a boty, aby si děti neumazaly ty, ve kterých
přišly do školy. Vše budou mít uloženo ve svých skříňkách v šatně. Na zimu pak prosíme rodiče, aby dbali na
teplé oblečení (rukavice, čepice, šály).
 Prosíme všechny věci podepsat!
Poplatek za školní družinu:




Platbu ohledně ŠD uhradíte po obdržení variabilních symbolů, které dostanete na první třídní schůzce
Pro školní rok 2020/2021 je poplatek stanoven následovně:
období září – prosinec 800 Kč se splatností do 15. 9. 2020
období leden – červen bude poplatek ve výši 1.200 Kč se splatností do 15. 1. 2021
Platby se řeší s paní ekonomkou

Kontakty ZŠ / ŠD:






Obecný email: skola@zsohrobec.cz
Telefony do ŠD:budou doplněny
Ekonomka:
Ing. Petra Kučerová
Email: kucerova@zsohrobec.cz
Tel.: bude doplněno
Ředitelka školy: Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná
Email: novotna@zsohrobec.cz
Tel.: bude doplněno
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Pavelka
Email: pavelka@zsohrobec.cz
Tel.: bude doplněno

