
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018 / 2019 - ZŠ a MŠ Dušejov
Provoz školní družiny 3. září 2018

Vážení rodiče,

první den školního roku bude družina otevřena 6.15 - 7.15 (ranní družina) a dále 8.30 - 16.15 hodin.
Děti s sebou do ŠD musí přinést  lístek s časem odchodu a zda ze ŠD odejde žák sám nebo
v doprovodu. Lístek musí být podepsán zákonným zástupcem.

Dítě musí být přihlášeno nejpozději do 7. září 2018.

Činnost družiny je určena přednostně pro děti prvního stupně základní školy, děti dojíždějící a
děti zaměstnaných rodičů.

Žáci 2. stupně jsou přijímáni především na dobu, kdy čekají na odpolední vyučování.   

Pracovní režim školní družiny:
6.15  – 7.15       ranní odpočinková činnost a rekreační činnost, společenské hry, hry se stavebnicemi

11.15 – 11.45    osobní hygiena, společný oběd s dětmi – zásady správného stolování, odchod do družiny

11.45– 12.30    odpočinková činnost – relaxace, dialog s dětmi, vyprávění, čtení pohádek, časopisů, 

                         komunikativní kruh, hry na koberci dle vlastního výběru dětí 

12.30 – 14.00   řízená činnost - sportovní – vycházky, venkovní pohybové aktivity, zájmová-výtvarná,

                         esteticko-výchovná, pracovně-technická,  přírodovědná, vlastivědná, dopravní

14.00 – 15.00   osobní hygiena, 1) pitný režim - svačina, úklid družiny,  příprava na vyučování

15.00– 16.15    individuální hry rozvíjející osobnost žáka podle dispozic, zájmu a vlastního výběru dětí

1) Krabička se svačinou a láhev s nápojem by měla být stejně důležitá jako učebnice.
    Je vhodné, aby děti, které jsou v družině déle, měly odpolední svačinu.
    Připravte tedy společně s dětmi i odpolední porci.
    Zdravá svačinka – ovoce, zelenina, sušené ovoce, kvalitní pečivo a moučníky, voda, čaj a ovocné  šťávy.

 Při pobytu venku se žáci převlékají do sportovního oblečení, které si uloží v šatně.
V zimním období – teplé a náhradní oblečení, ponožky, rukavice a kapesníky.

Uvolnění žáka ze školní družiny  
  viz. ,, Vnitřní řád školní družiny 2. 7.  a  3. 2.“

                                                
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí  rozsah docházky 

žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti 
žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je 

obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku,
má zákonný zástupce povinnost sdělit omluvu předem písemně na žádosti o uvolnění.

Na telefonický hovor se nebere zřetel.

Tiskopis žádosti o uvolnění je na stránkách školy
( ŠKOLNÍ DRUŽINA - Školní družina - dokumenty)

nebo k vyzvednutí u paní vychovatelky.



Kontaktní údaje:
Vedoucí vychovatelka: Zdeňka Mikešová
Telefon: 567 272 450
                              
Provozní doba školní družiny:
Ranní provoz: 06:15 – 07:15 hod.
Denní provoz: 11:15 – 16:15 hod.

Úhrada školní družiny:
         * 1 -  8 hod./měs.  = 20,- Kč/měs.
         * 9 - 60 hod./měs. = 80,- Kč/měs.
   *61 a více  hod./měs. = 100,-Kč/měs.

Platba probíhá za období:
 *září 2018  -   leden 2019   1. pololetí
 *únor 2019 - červen 2019   2. pololetí

hotovostně:  
kancelář účetní pí. Pavelková
bezhotovostně:
účet č.:   86-2673340287/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce je nutno uvést: ŠD – Jméno dítěte – Třída

O výši úhrady za ŠD budou rodiče písemně informováni
po odevzdání zápisního lístku vychovatelce ŠD.

.

Přejeme Vám hezký den a těšíme se na budoucí spolupráci.

Vrácenka (odstřižené a podepsané vrátit pí. vychovatelce Zdeňce Mikešové)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnitřní řád školní družiny a informace pro rok 2018 / 2019

Jméno a příjmení žáka.............................................................................    třída......................................

Datum....................................                                                              Podpis rodičů...............................
                      

Rodiče svým podpisem stvrdí, že byli seznámeni s výše uvedenými informacemi a
s Vnitřním řádem školní družiny, který se nachází ve školní družině a na stránkách školy.



ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O UVOLNĚNÍ ŽÁKA / ŽÁKYNĚ
ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY JINAK NEŽ V HODINU URČENOU V ZÁPISNÍM LÍSTKU

(Žádost musí být odevzdána před začátkem výchovné činnosti ve ŠD)

 Žádám  o uvolnění……………………………...............................žáka / žákyně ………………..třídy
                                                                                            (jméno a příjmení)
   ZŠ a MŠ Dušejov
 ze školní družiny dne  ………………………............….v(e)   …………………hodin
      
(Zakroužkujte hodící se)

1. Dcera / Syn má odejít z družiny sama / sám
2. Dceru / Syna vyzvedne pověřená osoba

V případě vyzvednutí jinou osobou

Pověřuji mnou určenou osobu........................................................................, naroz.:......................
                                                                         (jméno a příjmení)

bytem................................................................................................................,
aby vyzvedl/a ze školního klubu moji dceru / mého syna
                                                                      
Prosím, aby byla tato žádost chápána jako pokyn zákonného zástupce k uvolnění dítěte z vyučování. 
Prohlašuji, že od okamžiku, kdy žák – žákyně v souladu s touto žádostí opustí prostory školy,
přebírám dohled nad svým dítětem a jsem si vědom(a) právních důsledků s tím spojených.
Pokud není v tomto pokynu výslovně uvedeno jinak, má být dítě uvolněno samostatně, aniž by bylo 
převzato zákonným zástupcem. Na telefonické žádosti nebude brán zřetel.

 V (e)………………………. dne………….........                                     …..........................................
                                                                                                                    podpis zákonného zástupce žáka

ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O UVOLNĚNÍ ŽÁKA / ŽÁKYNĚ
ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY JINAK NEŽ V HODINU URČENOU V ZÁPISNÍM LÍSTKU

(Žádost musí být odevzdána před začátkem výchovné činnosti ve ŠD)

 Žádám  o uvolnění……………………………...............................žáka / žákyně ………………..třídy
                                                                                            (jméno a příjmení)
   ZŠ a MŠ Dušejov
 ze školní družiny dne  ………………………............….v(e)   …………………hodin
      
(Zakroužkujte hodící se)

1. Dcera / Syn má odejít z družiny sama / sám
2. Dceru / Syna vyzvedne pověřená osoba

V případě vyzvednutí jinou osobou

Pověřuji mnou určenou osobu........................................................................, naroz.:......................
                                                                         (jméno a příjmení)

bytem................................................................................................................,
aby vyzvedl/a ze školního klubu moji dceru / mého syna
                                                                      
Prosím, aby byla tato žádost chápána jako pokyn zákonného zástupce k uvolnění dítěte z vyučování. 
Prohlašuji, že od okamžiku, kdy žák – žákyně v souladu s touto žádostí opustí prostory školy,
přebírám dohled nad svým dítětem a jsem si vědom(a) právních důsledků s tím spojených.
Pokud není v tomto pokynu výslovně uvedeno jinak, má být dítě uvolněno samostatně, aniž by bylo 
převzato zákonným zástupcem. Na telefonické žádosti nebude brán zřetel.

 V (e)………………………. dne………….........                                     …..........................................



                                                                                                                    podpis zákonného zástupce žáka
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