Mimořádné opatření pro provoz školní družiny po dobu rekonstrukce sociálního
zařízení a uzavření budovy C
Odpolední provoz od 11:00 – 16:00 hodin, vstup a odchod budova A
Oddělení ŠD v 1. patře
1. oddělení – I. třída Eva Zemanová (žáci 1. tř. + 5. tř.) - t. č. 603 110 609
2. oddělení – II. třída Jana Dvořáčková (žáci 2. tř. + 4. tř) – t. č. 733 383 676
3. oddělení – V. třída Božena Sedlářová (žáci 3. třídy) – t. č. 737 384 482
Vyzvedávání žáků ze ŠD je stanoveno tak, aby nebyla narušena plánovaná výchovná činnost
a to: do 13 hodin, poté až od 14:30 hodin. Na autobusy a do kroužků budou žáci uvolněni
podle doby uvedené v zápisním lístku.
Ranní družina – přízemí - 6:15 – 7:10 hodin, zvoňte na zvonek I. stupeň.
Přihlášky budou předběžně přihlášeným žákům rozdány ve třídách nebo je možnost si je
vyzvednou u vedoucí vychovatelky E. Zemanové.
Na přihlášce do ŠD je nutné vyplnit čas odchodu dítěte a je nutné uvést, zda bude odcházet
samo nebo v doprovodu rodičů, sourozenců apod. Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než
v hodinu uvedenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným potvrzením od
rodičů (omluvenka ŠD). Telefonická omluva pouze v naléhavých případech!
V ranním provozu doporučujeme roušky, protože se zde budou setkávat žáci z různých tříd.
V případě potřeby si zákonní zástupci předem telefonicky dohodnou schůzku s vychovatelkou
ŠD.
Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci
školy, povolen!!!
Vyzvedávání dětí ze ŠD bude probíhat na základě telefonického rozhovoru. Na své dítě
čekají u vchodu!
Vychovatelky se budou snažit trávit s dětmi odpoledne více času na hřišti nebo na vycházkách
v přírodě, pokud počasí dovolí. Proto prosíme o dodržování času k vyzvedávání Vašich dětí.
Děkujeme za pochopení!
Eva Zemanová
Vedoucí ŠD

