ŠKOLNÍ DRUŽINA
PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
JMÉNO ŽÁKA : ______________________________________________________________ TŘÍDA : _______________________
DATUM NAROZENÍ : _____________________________

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: ___________________________________

BYDLIŠTĚ : _________________________________________________________________________________________________
OTEC - JMÉNO : ___________________________________________________ TELEFON : _______________________________
MATKA - JMÉNO : __________________________________________________ TELEFON : _______________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________________________________
NÁHRADNÍ KONTAKT : JMÉNO : _______________________________________ TELEFON:________________________________
BYDLIŠTĚ: __________________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ŽÁKA :__________________________________________________________________
Seznámil/a jsem se s Vnitřním řádem školní družiny - podpis ________________________________________________________
Přihlašuji svého syna/dceru od 1. září 2021 - podpis zákonných zástupců: ….……………………………….……………………………………………..
…..………………………………………………………………………………

 ZDE ODSTŘIHNĚTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vážení rodiče,
přečtěte si prosím Vás, pečlivě celý Vnitřní řád školní družiny, který je vyvěšen ve školní družině a na www.stránkách školy. Zde vám
nabízíme pouze výňatek.
Poplatek za školní družinu se nevybírá.
Přihlašování žáků do ŠD:
K docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku. Sdělí rozsah docházky a způsob odchodu
žáka z družiny. Poté bude žák zařazen do pravidelné denní docházky, pravidelné nebo nepravidelné docházky.
Uvedou náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si žáka ve ŠD a nebudou k zastižení) a osobně ho s tímto
obeznámí.
Provoz školní družiny : PONDĚLÍ – PÁTEK
Ranní služba probíhá od 6°° - 8°° hod, při děleném vyučování se prodlužuje do 9°° hod., pondělí do 9.30 hod.
Žáci se nahlašují a vychovatelka konající dohled je zapíše do sešitu ranní docházky.
Ráno mohou docházet i žáci
- 1.stupně,kteří nejsou přihlášeni k docházce do ŠD
- žáci z 2.stupně, kteří nejsou přihlášeni do ŠD
Odpolední služba začíná po skončení vyučování žáků a končí v 16.30 hod.
Vyzvedávání a propouštění žáků
Z důvodu bezpečnosti a hygieny rodiče nevstupují do budovy školy, na žáky čekají před vchodem do školní družiny.
Žáky vyzvedávejte v určených časech:
- ihned po vyučování – žák odchází ze šatny - předá nebo propouští třídní učitelka.
- ze školní družiny: 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, a dále po vycházce 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30.
Propouštění žáků ze ŠD po telefonu není dovoleno!!!

Pokud žák- který odchází sám a půjde domů mimo dobu uvedenou v přihlášce ,vyplní rodiče písemný doklad, který obdrží ve školní
družině. Uvedou datum, hodinu a svůj podpis.
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Krizová situace
Pokud si žáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob v přihlášce do 16.30 hod, spojí se vychovatelka
telefonicky
- s rodiči nebo zákonným zástupcem
- s náhradním kontaktem uvedeném v přihlášce
- dále dle postupu uvedeném ve Školním vzdělávacím programu školní družiny
Pitný režim: V družině mají žáci pitnou vodu, kterou si mohou natočit do vlastní plastové lahve. O hygienu se starají rodiče, žáci si ji
nosí domů každý den.
Obědy : Přihlašování obědů si rodiče zajišťují sami ve školní jídelně. Dbají na včasné zaplacení. Ve školní družině mohou rodiče
odevzdat podepsaný čip /kartu/ žáka k vyzvedávání obědů, avšak p. vychovatelka nezodpovídá za ztrátu čipu / karty/.
Spolupráce s rodiči: Rodiče se mohou denně informovat o chování žáka, o plánovaném programu , popř. sdělit své připomínky a
náměty
- přímo v družině od 1500 – 16.30
- písemně zprávou v notýsku
- e-mailem ve tvaru jméno.příjmení@sszslitvinov.cz
- na schůzce v domluvený čas
- na třídních schůzkách
- telefonicky na čísle – kancelář školy 476 752 896, mobil do ŠD : 608 184 631
Telefon je určen pro nezbytně nutné informace
Prosíme rodiče, aby dodržovali dobu určenou k vyzvedávání žáků. V jiném čase by narušovali činnost ve školní družině.
Děkujeme za pochopení a respektování pravidel.

