INFORMACE PRO RODIČE, PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠD
1. Provoz školní družiny:

5:30 – 7:40 – děti přicházejí do 7:15 hod.
11:30 – 16:30
2. Rodiče vyplní a podepíší přihlášku – údaje slouží pouze pro potřeby ŠD.
3. Kartičky na oběd – podepsané, nejlépe v pevném obalu, zůstávají ve třídě.
4. Uvolnění žáka jinak, než je uvedeno v přihlášce, je možné pouze na základě písemné
žádosti. V ní musí být datum dne uvolnění, čas a podpis zákonného zástupce.
5. O akcích jsou rodiče včas informováni, většinou bývají v čase 14:00 – 15:00.
6. Ve ŠD se žáci přezouvají, bačkory si mohou nechávat v šatně, do tělocvičny musí mít
sportovní obuv.
7. Bude-li se žák převlékat, náhradní oblečení musí mít v sáčku v šatně, pokud se
převlékat nebude, neručíme za to, že se při činnostech neušpiní.
8. Pitný režim zajišťují rodiče.
9. Za cenné věci jako jsou mobilní telefony, tablety aj. si ručí děti.
10. Za ztrátu hračky nebo jiných věcí, které si žák přinese, ŠD neručí.
11. Poplatek za zájmovou činnost je 500,- za pololetí. Dodržujte stanovené termíny pro
platbu – do 15. 9. za 1. pololetí a do 31. 1. za 2. pololetí. Potvrzení o platbě Vám na
požádání vystaví v kanceláři školy.
12. Rodič je povinen hlásit změny – zdravotní stav, adresa, telefonní číslo aj.
13. Rodič je povinen omluvit žáka za jeho nepřítomnost v ŠD. Stačí zavolat nebo napsat
SMS na tel. číslo 731 155 290.
14. Žádáme rodiče, aby dodržovali časy vyzvedávání uvedené v přihlášce, pokud dojde k
vašemu zpoždění, kontaktujte nás na tel. čísle 731 155 290.
15. Žák do ŠD přinese na pololetí
- 1 balení papírových kapesníků
- 2 role papírových utěrek
- 2 sáčky bonbonů nebo jiných sladkostí
- 1 krabice papírových kapesníků
Podávání léků
-

škola, ani pedagogický pracovník nemůže zajistit úkony např. podávání léků nebo
ošetření žáka, ke kterým je potřebná odborná kvalifikace z oblasti zdravotní péče
při úrazu např. v tělocvičně nebo venku bude dítěti poskytnuta první pomoc
(chlazení, vydezinfikování, zafačování aj.), při větším úrazu bude kontaktován
rodič

kontakty:
e-mail: příjmení vychovatelky@skolaklasterec.cz
telefonní číslo 731 155 290

