ZŠ TEPLICE, EDISONOVA UL.
EDISONOVA 1732/9, 415 01 TEPLICE, IČ: 65639669
Tel. + Fax: 417 563 486, e-mail: zs-edisonova@volny.cz

Informace o školní družině
PROVOZ:

denně od 6:00 do 7:40
od 11:40 do 16:30
(ranní návštěva družiny není povinná.)
Vstup do šaten rodičům je zakázán. Dítě si ze školní družiny rodiče vyzvedávají domovním telefonem.
(Telefony jsou očíslovány podle oddělení).

POTŘEBY: Ručník, v pytlíčku nebo podepsané igelitové tašce převlečení na ven. Papírové kapesníčky
a toaletní papír. (Využívají všechny děti). Děti využívají v určitý stanovený den i školní bazén. Plavání
provádíme formou volné hry. V igelitové tašce si dítě na tento den nosí tuhé mýdlo, plavky, ručník a
koupací čepici. (V tento stanovený den chodí s paní vychovatelkou všechny děti. Ty, co nemohou
plavat, mají na lavičkách jiné zaměstnání.)

PŘIHLÁŠKA: Musí být správně vyplněna na obou stranách. Pokud bude dítě odcházet v jinou dobu,
než je uvedeno na přihlášce, musí mít písemnou omluvenku, pokud si jej nevyzvednete osobně.
Písemná omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu a jeho způsob, podpis zákonného zástupce.

PŘÍSPĚVEK: Do každého 15. dne v měsíci musí být uhrazen příspěvek na školní družinu, jehož výše je
měsíčně 200,- Kč. Výše příspěvku se sníží: je-li dítě nemocné 15 kalendářních dnů (po sobě jdoucích),
je-li provoz ŠD uzavřen z důvodu prázdnin nebo je-li dítě v ozdravovně, ŠvP apod.
Na celý školní rok vybíráme do oddělení příspěvek 200,- Kč (20,- Kč na měsíc). (Tento příspěvek se
využívá např. vstupné při různých akcích ŠD, odměny, nápoje, pomůcky aj. Vyúčtování je vždy
dostupné u každé paní vychovatelky.)

STRAVOVÁNÍ: Povinností rodičů je vždy včas dítěti zakoupit stravenky. Děti je odevzdávají celé.
Pokud je dítě nemocné nebo nepřítomné, rodiče musí sami stravenku odhlásit.
(Telefonní číslo do jídelny je 417 563 487).
Nástěnku ŠD najdete ve vestibulu u zadního vchodu do ZŠ. Pozorně čtěte! Zde je umístěn i domovní
telefon s označením příslušného oddělení.
Po skončení vyučování mají vaše děti ve ŠD svoji činnost. Žádáme vás, abyste si své dítě vyzvedli do
13.00 hodin a pak až v 15.00 hodin. Budete-li muset vyzvednout dítě v tomto čase, domluvte se
s paní vychovatelkou.
Kromě pravidelné denní činnosti pořádáme pro děti různé zájezdy a výlety. Děti jsou vždy včas
informovány a dle zvážení rodičů přihlášeny. Tyto výlety financují rodiče. Navrhujeme témata po
dohodě s dětmi. Nebráníme se ani vašim návrhům. Těšíme se na vaši spolupráci.

