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ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE 
 

 

· Do školní družiny je možné vybavit dítě čitelně podepsaným náhradním oblečením i obutím. 

· Platba ŠD i kroužek plavání probíhá přes ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNU (ŠOP) 

· Příspěvek na provoz ŠD činí 400,- Kč za měsíc a platí se 2x ročně: 

a) 1600,- Kč za období září – prosinec nejpozději do 25. 9. 2020 

b) 2400,- Kč za období leden – červen do 22. 1. 2021 

· Nebude-li příspěvek na provoz ŠD uhrazen v uvedeném termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD. 

· Obědy ve školní jídelně, která je samostatnou organizací, se platí do 25. dne v každém měsíci. Děti si mohou 

vybírat za dvou jídel. Objednávat je lze i přes internet. 

· Kroužek plavání bude organizováno vždy v pondělí od 14,15 hod. do 15,00 hod. Poplatek za plavání pro 

letošní školní rok činí 1700,- Kč za pololetí. Na plavání je nutné, aby dítě mělo své plavky, ručník, přípravek na 

umytí těla, na dlouhé vlasy plaveckou čepici a hřeben. To vše v igelitové tašce a čitelně podepsané. Začínáme 

14. září. 

· Odhlášení dítěte během školního roku ze ŠD lze uskutečnit pouze písemnou formou (žádostí vydanou 

vychovatelem) 

· Kroužky v rámci ŠD: hudební, pracovní, stolní tenis, ateliér, Děti na startu, a kroužek stolního fotbalu. 

· Placené kroužky – společnost Dětské kroužky Kamarád a Kroužky – od října (nabídka bude zveřejněna). 

Uvítáme, pokud mají rodiče možnost sehnat pro provoz ŠD papíry na kreslení + odpadový materiál k použití atp. 

 

Vychovatelé: 

KOLÍNSKÁ Alexandra 1.A + část 4.A odd. Skokani 

ŠTEMPÁKOVÁ Anna 1.B + část 4.C odd. Včelička 

NOVOTNÁ Dana 1.C + část 4.A odd. Motýlek 

HRABOVSKÁ Barbora 2.A + přípravka odd. Sluníčko 

SAIDL Jaroslav 2.B + část 4.C odd. Esíčka 

PROCHÁZKOVÁ Iveta 3.A + 4.B odd. Broučci 

NOVÁKOVÁ Michaela 3.B + přípravka odd. Skřítci 

 


