Informace o školní družině a školním klubu 1. st.
pro školní rok 2022/23
Žáci jsou do ŠD a ŠK přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky.
Oddělení využívají prostory tříd 1. stupně. Oddělení se mohou spojovat podle počtu dě .
Rozdělení dě do oddělení se uskuteční v září.
Provoz je každý všední den, a to
* ráno od 6,30 hod. do začátku vyučování
* po skončení vyučování do 16,30 hod.
Režim ŠD/ŠK
6,30 – 7,30 ranní provoz (příchod do 7,30)
po skončení vyučování oběd ve školní jídelně, odpolední provoz
12,30 – 13,45 odpočinek a řízená činnost
13,45 – 15,15 vycházka nebo volnočasové kroužky
15,15 – 16,30 hry, odpočinkové ak vity
Vyzvedávání dě je možné po obědě, před vycházkou 13,30 – 13,45 h. a poté až od 15,15 h.
Vychovatelka nesmí žáka uvolnit na základě telefonické žádos . Případná změna v odchodech žáka musí být
provedena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.
Platba za školní družinu/školní klub
Platba za školní družinu je stanovena na částku 150 Kč měsíčně za každé zapsané dítě.
Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet školy č. 2400806862/2010 (Fio banka).
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte.
Platbu můžete provést jednorázově na školní rok, částkou 1500 Kč nejpozději do 15. 9. 2022.
Také lze pla t za polole ve dvou splátkách:
* na období září - prosinec ve výši 600 Kč nejpozději do 15. 9. 2022
* na období leden - červen ve výši 900 Kč nejpozději do 15. 1. 2023
Kontaktní informace
Marie Hradecká, vedoucí ŠD
Tel. 731 480 682
Email druzina@cisplzen.cz
Kontakty na jednotlivá oddělení:
ŠD 1.odd. (1.A) 731 478 276
ŠD 2.odd. (2. A) 604 792 156
ŠD 3.odd .(3. A) 731 410 938
ŠK 4.odd. (4.A,5.A) 731 480 682
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu a ŠVP (školní vzdělávací programy) jsou k dispozici
a nahlédnu na nástěnce v chodbě u ředitelny a u vychovatelek.
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