Školní družina a školní klub:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Provoz ranní družiny bude od 6,15 do 7,45 v malé třídě, poté odchází děti do tříd. Zvonek na ranní družinu je u
dveří na halu. Provoz odpolední družiny probíhá od 11,30 do 16,15 v prostorách ŠD a ZŠ.
Školní družinu navštěvují přihlášení žáci (jednorázově mohou i nepřihlášení). Přihlášky obdrží u třídních učitelek či
přímo u vychovatelek ŠD Marie Vávrové (tel: 775 406 048), Terezy Pacovské (tel: 771 156 136), Romany
Sklenářové (tel: 777 929 873).
Školní družina je určena zejména mladším dětem (1.- 5. ročník), doporučujeme je do ŠD přihlásit i v případě, že
budou jezdit domů již ve 12.40 hodin. Namísto čekání na zastávce (zejména v zimním období či při dešti) mohou
být pod dohledem vychovatelky. Děti mají také možnost se přihlásit pouze ve dnech, kdy mají odpolední vyučování.
Každý den chodíme ven, je proto vhodné, aby si děti přinesly podepsané věci na převlečení. Děti, které
odchází v 15 hodin a později, si přinesou také odpolední svačinu.
Jedno oddělení školní družiny je umístěno v podkroví MŠ, přístup je bočním vchodem MŠ. Druhé a třetí oddělení je
v budově ZŠ.
Poplatek za družinu je ve školním roce 2022-2023 150,-Kč měsíčně,( děti přihlášené pouze do ranní družiny platí
50,-Kč) přičemž děti přihlášené do ŠD již neplatí poplatek za jednotlivé kroužky. Peníze jsou použity na nákup
výtvarných materiálů, hraček a dalších pomůcek používaných v ŠD a v kroužcích.Poplatek za ŠD se platí

bezhotovostní platbou, číslo účtu, variabilní symbol a částku budou mít děti v záznamníčku. Do zprávy
pro příjemce uvádějte vždy jméno dítěte. Platba bude ve dvou splátkách za období září-prosinec do
konce listopadu a za leden-červen do konce května.
⮚
⮚
⮚

Tento poplatek může být prominut ze sociálních důvodů, a to na základě písemné žádosti rodičů.
Žáci navštěvující ŠD či ŠK jsou povinni se řídit pokyny vychovatelky a Řádem školní družiny a školního klubu.
V ŠD a ŠK platí současně i ustanovení Školního řádu.
Případnou nepřítomnost, či dřívější odchod dítěte je vždy nutné písemně omlouvat a změny v docházce předem
písemně hlásit vychovatelce nebo vedoucímu kroužku.

⮚

Pozor! Na základě telefonického rozhovoru nemohou být žáci uvolněni ze ŠD!

⮚

Školní klub je určen především starším žákům, kteří mohou navštěvovat buď družinu, studovnu v knihovně,
učebnu VT dle rozvrhu nebo zájmové kroužky organizované v rámci ŠK (viz činnost kroužků).

Zde odstřihněte:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní škola a mateřská škola Chraštice, Chraštice 44, okr. Příbram, 262 72, www.zschrastice.cz

PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
a ŠKOLNÍHO KLUBU při ZŠ a MŠ CHRAŠTICE
k pravidelné docházce ve školním roce 2022/2023
Jméno účastníka:

Třída:

Bydliště:

Telefon domů:

Jméno matky:

Mobil:

Telefon zam.:

Jméno otce:

Mobil:

Telefon zam.:

Upozornění na zdravotní problémy účastníka:

Záznamy o propuštění účastníka ze školní družiny
Den

Ranní družina
čas příchodu

Účastník bude odcházet sám nebo
v doprovodu (rodičů, sourozenců,...)

Čas odchodu
odpolední družina

Změna

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Má-li být účastník uvolněn z družiny dříve než v hodinu uvedenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat
písemným vyzváním zákonných zástupců. Na základě telefonického rozhovoru nebudou účastníci uvolněni ze ŠD!

Prohlašuji, že jsem se seznámil a souhlasím s řádem ŠD a ŠK při ZŠ a MŠ Chraštice. Beru na
vědomí, že jsou mé osobní údaje zpracovány za účelem docházky do ŠD.
Datum:

Podpis zákonného zástupce:

