Milí rodiče,
rádi bychom v souvislosti s klidným a pohodovým chodem školní družiny připomněli pár
důležitých informací.
1. Do 14. hodin vyzvedávejte své děti přes vrátnici u hlavního vchodu. Rodiče dětí 1. a
2.třídy mohou vstoupit s rouškou do školy a dojít si vyzvednout své dítě do oddělení
družiny. Od 14:00 vyzvedávejte děti vchodem ze dvora.
2. Samostatný odchod dítěte z družiny v jiný čas, než je uvedený v zápisním lístku, je
možný POUZE na základě PÍSEMNÉ OMLUVENKY, která je ke stažení na internetových
stránkách školy.
3. V případě, že bude Vaše dítě vyzvedávat osoba, která není uvedena v zápisním lístku, je
potřeba dítěti napsat lístek s Vaším podpisem, datem a jménem vyzvedávající osoby a
musí obsahovat formulaci: „Souhlasím s tím, že mé dítě vyzvedne ze ŠD pan(í)……… na
mou vlastní zodpovědnost.“ Slovní domluva přes telefon není dostačující a nebude
akceptována.
4. Děti si nelze vyzvedávat ve školní jídelně. Pokud potřebujete dítě vyzvednout brzy,
učiňte tak hned po vyučování nebo pak po návratu z oběda, popřípadě napište
třídnímu učiteli, že daný den dítě v družině nebude a půjde tak přednostně na oběd
(družinové děti chodí až po nedružinových).
5. Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny k platbě za školní družinu a zasílali platbu vždy
do konce září pouze na období září – prosinec a následně do konce ledna na období
leden – červen.
6. Na volnočasové aktivity doporučujeme dětem vhodné převlečení. Za ušpinění oblečení
dětí při pohybových aktivitách venku neneseme odpovědnost.
7. V případě příznivého počasí jsme s dětmi od 14 hodin venku na zahradě. K vyzvedávání
dětí využijte vstup na zahradu vedle bytu pana školníka.
8. Mezi 14. – 15. hodinou se děti také mohou v rámci aktivit družiny (hry na louce,
procházky v okolí školy) nacházet mimo areál budovy a školní zahrady. Na nezbytné
vyzvednutí dítěte v tomto časovém rozmezí, včas upozorněte a domluvte individuálně
s paní vychovatelkou.
9. Myslete na to, že Vaše děti mají po 15 hodině hlad, a proto jim připravujte svačinku
nejen do školy, ale i na odpolední pobyt v družině.
10. Nevoďte do školy nemocné a nedoléčené děti, protože pak jsou ohroženy ostatní děti.
11. V družině je zákaz používání mobilních telefonů a další elektroniky. Vychovatelky
nenesou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození cenností, které děti přinesou
z domova do družiny.

