ZŠ Vrchlického, Liberec
INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY
Zařazení do družiny
 Do družiny jsou přijímáni žáci dle platných kritérií. Kapacita oddělení ŠD je dána
příslušnými vyhláškami a předpisy.
 Do družiny mohou být na základě žádosti rodičů zařazeni i další žáci 1. stupně, pokud
stačí kapacita ŠD a její obsazení vychovatelkami.
Provoz družiny
 Doba provozu je od 6.30 do 16.30 hodin ve všech pracovních dnech. Příchod dětí ráno
nejpozději do 7.15 hodin, potom se budova zamyká.
 Odchody žáků ze ŠD jsou do 13.30, poté až po 15. hodině. Doba od 13.30 do 15. hod.
je určena pro hlavní vzdělávací činnost a pobyt venku.
 Odchod žáků ze ŠD je dle řádně vyplněného zápisového listu, ve kterém jsou zapsané
časy odchodů a všechny osoby oprávněné vyzvedávat žáka. Případná změna odchodu
žáka musí být nahlášena písemně s datem a podpisem rodiče. Vychovatelka nesmí
uvolnit žáka prostřednictvím telefonu.
 Pokud se u dítěte vyskytne nevolnost během doby, kdy pobývá v ŠD, oznámí
vychovatelka tuto skutečnost rodičům, kteří si neprodleně přijedou pro své dítě.
 Podmínkou účasti ve ŠD je zaplacený oběd ve školní jídelně.
 Není dovoleno nosit do školní družiny cenné předměty, hračky a větší obnosy peněz.
(V případě nutnosti si uschovají peníze u vychovatelky).
 Během zaměstnání ve školní družině je zakázáno používat mobilní telefon (tablet nebo
PSP).
Co dítě do družiny potřebuje:
 Ručník, ochranu proti dešti, tepláky na převléknutí na hřiště (v zimě kombinézy)
 Na každé pololetí: šťávu (ne light) a papírové kapesníky
Bc. Zdena Tichá, vedoucí vychovatelka
ÚHRADA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pobyt dítěte ve školní družině za každý
započatý měsíc nástupu dítěte do ŠD je 150,- Kč. Umístí-li rodič do jedné ŠD současně dvě a
více dětí, hradí se za první dítě 150,-Kč a za každé další snížený příspěvek 75,-Kč. Úhrada se
provádí bezhotovostně vždy do 30. září částkou 600,- Kč (u druhého dítěte 300,- Kč) za
měsíce září až prosinec a do 30. ledna částkou 900,-Kč (u druhého 450,- Kč) za měsíce
leden až červen, bez ohledu na skutečnou docházku. Konstantní symbol je 0558, číslo účtu je
6679712/0800. Každému dítěti bude přidělen trojmístný variabilní symbol k platbě (bude
vyvěšeno ve ŠD ihned po stabilizaci zapsaných dětí), aby rodiče měli dostatek času na
úhradu. Dětem, které v docházce pokračují, zůstává variabilní symbol z předešlého roku.
Nevyčerpané úhrady (dítě do družiny přestane chodit) budou rodičům vráceny v hotovosti.
Pokud by tento způsob úhrady někomu působil problémy, spojte se, prosím, se sekretářkou
školy paní L. Krajbichovou.
Mgr. Jiří Skalský, ředitel školy

