Základní škola. Tep]ice. U Nových lázní 1102

lnformace o provozu školnídružinv

L,
2.

provoz školní družiny (dále ŠD)je6:00 - 16:30 hodin.
Povinná úhrada je 200,- Kč měsíčně.Platba musí b,it provedena ve třech splátkách, nejpozději
poslední den předešlého měsíce. Výjimkou je září (do 6. 9. 2019).
3x platba: l. září, říjen, llstopad, prosinec 800,-Kč do 6. 9. 2019

12.2Ot9
ll!. duben, květen, červen - 600,-Kč do 31. 3.2020
ll. leden, únor, březen

3.
4.

-

600,-Kč do 31.

Podmínkou pro přihlášení dítěte do ŠOje pouze žádost o zařazení a zápisový lístek.
Zápisový !ístek je třeba pečlivě vyplnit (včetně třetí kontaktní osoby, důležitéje telefonní spojení a
informace o odchodu dítěte - p. vychovatelka musí vědět, kdo dítě vyzvedne, v kolik hodin, zda
odchází samo apod.) Změny odchodů během roku se píšído notýsku, ktený obdržíkaždý žákv září

5.

od své p. vychovatelky.

oo Šomůžeb,it přihlášeno idítě, které bude chodit po obědě domů, ale platí v plné uýši měsíční
úhradu, která činí2OO,- Kč. Na zájmové činnosti (ZUŠ,kroužky, tréninky apod.)jsou děti uvolňovány
po obědě, avšak po předchozí písemné dohodě s rodiči- nejdéle ve 13 hodin. Da|šíodchod je

6.
7.

8.
9.

možný až v 15 hodin po vycházce.
Obědy se platí na celý měsíc, nejpozději 3 pracovní dny před začátkem nového měsíce.
Cena obědaie22,- Kč a čip 3O,-Kč. Nemá-li žák zaplaceno, nedostane oběd.
Obědy i ŠOse platí přes účty,není-li oběd odhlášen, propadá bez náhrady. Obědy se odhlašují
elektronicky přes www.zslazne.cz - školní jídelna - on line objednávky nebo na terminálu ve školní
jídelně (vždy do ]-4:O0 h). V případě onemocnění lze oběd odhlásit telefonicky u vedoucí ŠJpaní

Klementové na čísIe:417539 8O5

Má-li dítě alergii nebo averzi k nějakému jídlu, rodiče tuto skutečnost sdělí prostřednictvím notýsku.
Ve ŠObude dítě potřebovat: tepláky na převlečení(vycházky), 1 balík papírových kapesníků.
10. Každépololetí se vybírá 200,- Kč na nákup různých pomůcek (barvy, čtvrtky, barevné papíry atd.)
Vyúčtováníje k dispozici u každép. vychovatelky daného oddělení.
11. Pokud rodiče odhlásí dítě ze ŠOběhem školníhoroku, musí vyplnit u p. vychovatelky odhlašovací

lístek a odh!ásit ho ize školní jídelny, kde proběhne vyúčtování.
12. Děti budou mít zaveden družinorný notýsek na zapisování informací a omluvenek.

úďv: školnídružina !t5-279664O247lOtOO

+

variabilní symbol (vedoucí ŠJ}

jídelna tl5-27966t0267larcO

+

variabilní symbol (vedoucí ŠJ}

školní

zÁplseu oo šrolruíonužltvy run nor zorglzozo lr:
odevzdánizÁplsovÉno lísrru osoBNĚ

(v prostorách Šo- tvtŠherna)

úterý 27.8. nebo čtvrtek 29. 8. 2018 9:00

-

12:00

2. 9. 2OI8 od 7:4O do 10:00 v prostorách ŠO- MŠherna

Zápisov,ý lístek dostávají rodiče budoucích prvňáků od třídníchučitelů

ažáci prvních a druhých ročníkůpřímo od vychovatelek.

