Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

INFORMACE PRO RODIČE PŘI NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA A PLATBA
1) Vyplněný zápisní lístek slouží jako předběžná přihláška do ŠD. Bude odevzdán v srpnu při přidělení variabilního
symbolu u vedoucí školní jídelny (vchod z boku budovy ŠJ).
2) O přijetí do ŠD rozhoduje zaplacení úplaty za zájmové vzdělávání.
27.8.- 31.8.2019 v čase od 9:00 do 11:00 je potřeba zajít do kanceláře vedoucí školní jídelny (paní Hana Minářová), kde
vám bude přidělen variabilní symbol vašeho dítěte a provedete zde první platbu hotově na měsíc září – 890 Kč (575 Kč
stravné + 200 Kč školné + čip 115 Kč). Veškeré následující platby (na měsíce říjen 2019 - červen 2020) budou zasílány
v částce 775 Kč trvalým příkazem na účet školy, a to k 15. dni v měsíci na měsíc následující.
3) Bankovní spojení: č. ú.: 7744340237/0100 + variabilní symbol dítěte
PROVOZ ŠD
ranní provoz:

6:00 – 8:00 hod.

odpolední provoz:

11:30 – 16:30 hod.

ZÁPISNÍ LÍSTEK (ZL)
V případě, že bude dítě vyzvedávat i jiná osoba, než jsou jeho zákonní zástupci, je nutno vypsat jména těchto osob
do zápisního lístku (sourozenci, prarodiče, tety, atd.).
Pokud bude dítě ze školní družiny odcházet samo, uveďte do ZL přesnou hodinu odchodu.
Změny v čase odchodu, tzn. má-li dítě odcházet v jiný čas než je uvedeno v ZL, je nutno uvést na propustku, která je
umístěna na webových stránkách naší školy (www.zskrestova.cz – MENU-DOKUMENTY-Žádost o uvolnění dítěte,
formulář školní družina), nebo je k dispozici u vychovatelek ve školní družině.
Žádáme o vyplnění čestného prohlášeni na zadní straně ZL.
DOPORUČENÉ POTŘEBY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Deníček-malý formát, 2 balení papírových skládaných ručníků (do zásobníku), toaletní papír (4ks), tekuté mýdlo, papírové
kapesníky (celé balení), sirup (pro přípravu pití).
KONTAKT NA ŠKOLNÍ DRUŽINU
pevná linka: 596 713 146

mobil: 725 110 330

INFORMATIVNÍ TABULE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (umístěna v 1. patře naproti šatnám)
K nahlédnutí:
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, SMĚRNICE – ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ, SMĚRNICE – KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ, ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU.
DĚTI, JEJICHŽ RODIČE, POBÍRAJÍ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK, MOHOU BÝT PŘIJATY K DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ
DRUŽINY V PŘÍPADĚ, KDYŽ BUDE VOLNÉ MÍSTO.
INFORMACE OHLEDNĚ VOLNÝCH MÍST BUDOU K DISPOZICI 4.- 6. ZÁŘÍ 2019.
Bc. Jitka Kovářová, vedoucí vychovatelka

