
Informace rodičům  

  Vnitřní řád ŠD bude vyvěšen na nástěnce v chodbě  ŠD. Rodičům 
bude zaslán i na emailové adresy. Prosíme rodiče o seznámení se 
s uvedenými dokumenty. V průběhu měsíce října si vyžádáme Vaše 
podpisy stvrzující porozumění  dokumentu. 

 Kroužky ve školní družině začnou s vybranými žáky v říjnu. Ferdova 

dílna (práce všeho druhu) začíná v úterý 2. 10. 2018. Vždy od 15.00 do 

16.00hod. Ve čtvrtek 4.10. 2018 zahajuje nově Angličtina pro 1.a 

2.třídu (zájemci se mohou hlásit na adrese: eichlerova@zscs.cz). Vždy od 
13.30hod. do 14.30hod. S náplní kroužků se děti seznámí v průběhu 
měsíce září, kdy také proběhne výběr zájemců. Rozmarýnek už 
pokračovat nebude. 

 Tvořivých aktivit se účastní v rámci projektů průběžně všichni žáci 
v průběhu celého školního roku. 

 Pitný režim : Prosíme rodiče o přispění lahví sirupu nebo částkou 30 Kč 
na zakoupení šťávy. Dětem jsou tekutiny doplňovány dle potřeby do 
vlastních lahví. 

 Hygiena : Prosíme rodiče o papírové kapesníky, které dětem pak můžeme 
v případě potřeby během dne poskytnout. 

 Platba za školní družinu : (120Kč za jeden měsíc) probíhá dvakrát . 

První částka je za měsíce září-prosinec(480).Platí se do konce září. Druhá 

za měsíc leden- červen(720) a je splatná do konce ledna. Informaci o 

platbě dostanou rodiče včas na uvedenou emailovou adresu spolu s číslem 
účtu školy . Variabilní symbol- kód bude žákům zapsán do školního 

zápisníku. Rodiče, kteří nemají zavedenou emailovou adresu, dostanou 

informace písemně. 
 Uvolňování žáků probíhá na základě zápisního lístku. Akutně lze 

situaci řešit i pomocí SMS zprávy na náš družinový mobilní telefon. 
 Časy odchodů žáků 

 Po ukončení vyučování, hned po obědě (podle délky vyučování, buď 
v době mezi 12.00 – 12.30hod.pro žáky končící po čtvrté vyučovací 
hodině a 13.00 – 13.30. hod. pro žáky končící po páté vyučovací hodině).  

 Od 14.30hod. do 16.15 hod. kdykoli. 

 Vycházka je stanovena na dobu od 13.30  do 14.30hod. Vyzvedávejte si 

proto děti v době před anebo po vycházce. Výjimečně se lze dohodnout 
prostřednictvím mobilního telefonu. 



 

 Nezapomínejte prosím pravidelně kontrolovat školní stravování a 
zasílat finanční částky včas! Dítě, které nemá na účtu žádný nebo 
nedostatečný vklad, nedostane oběd! 

 Dítě, které zapomene čip, nedostane oběd! Bez čipu lze oběd zakoupit  
jen za cenu 62Kč. Doporučujeme dát dítěti do peněženky pro tento případ 
uvedenou částku. 
 


