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Informace pro rodiče o provozu školní družiny
Ranní – 7.00 – 8.30 hod. (příchod nejpozději do 8.15 hod)
Odpolední - končí v 17.30 hod.
Vyzvedávání dětí během kroužků není možné. Pouze ve výjimečných případech
po předchozí domluvě.
Děti se ze školy vyzvedávají pouze elektronicky, pomocí čipového systému. V
případě výjimečného vstupu do školy bez čipu se vyzvedávající osoba dostaví do
Infocentra, kde se zapíše i s číslem OP do knihy. Poté bude dítě vyzváno k
odchodu.
Samostatné odchody dětí jsou možné pouze na základě písemné žádosti.
Není možné uvolnit žáka na základě telefonátu, emailu nebo sms zprávy. Lze
to pouze ve výjimečných situacích (viz souhlas).
Děti ze 4. a 5. tř. odvádí do šaten učitelka. S ohledem na kapacitu družiny je možné
umístit žáky ze 4. a 5. tříd do odpolední družiny pouze na vyžádání u vedoucí
vychovatelky.
CENÍK družiny ZŠNČP pro páté třídy pro školní rok 2021/22
Pro první až čtvrté třídy je školní družina zdarma.
Páté třídy se přihlašují do družiny pouze pokud je v družině dostatek volných
míst. Poplatek za družinu se platí převodem na účet školy. Částka je jednotná pro
obě páté třídy – Kč 4.000,- za pololetí a ranní ŠD za Kč 2.000,- za pololetí. Platby
označujte variabilním symbolem vašeho dítěte, do zprávy pro příjemce jméno
dítěte a symbol (ŠD). Platbu za školní družinu je nutné zaplatit do 30. 9. 2021.
Samostatné oddělení družiny pro jednu třídu je zaručeno při naplněnosti 25 dětí.
Při pozdním vyzvednutí dítěte ze ŠD se platí poplatek Kč 100,- za každou
započatou půlhodinu.
Děti si do ŠD přinesou:
denně - láhev s pitím a svačinu na odpoledne, oblečení na pobyt venku
(podle uvážení rodičů) – možno nechat uložené v šatně.

Veškerý provoz se řídí Vnitřním řádem školní družiny. (viz web školy –
www.gtmskola.cz). Zápisní lístek je platný pouze oboustranně vyplněný.
1.9.2021 Jiřina Čehovská – vedoucí ŠD

