Základní informace o školní družině:
1. Provoz ŠD začíná v 6,15 hodin a končí v 16,30 hodin.
2. Docházka žáka začíná až po odevzdání vyplněného zápisního lístku, aktuálního
školního roku, zákonným zástupcem.
Zápisní lístek dostanete 1. den školního roku, nebo je ke stažení na našich
internetových stránkách.
3. ŠD zahajuje provoz 1. den školního roku, ranní ŠD je od 2. dne.
4. Žáci mohou odcházet ze školní družiny nejdříve v 14,15 hodin nebo po obědě, aby
nebyla narušena činnost ŠD.
5. Příspěvek 150 Kč za měsíc se týká každého zapsaného žáka, bez ohledu na četnost
docházky a délku pobytu v ŠD. Úplata může být snížena nebo prominuta za
podmínek, které jsou uvedeny ve Směrnici o výši úplaty.
6. Platba za ŠD probíhá bezhotovostním stykem. Na začátku školního roku obdržíte
variabilní symbol a číslo účtu. Na požádání je možno obdržet složenku. Informace
k platbě dostanete od vychovatelky.
Neplaťte, dokud nebudete vyzváni.
7. Do ŠD doporučujeme sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití.
8. ŠD nabízí zájmovou činnost, do které se žák může přihlásit na začátku školního roku.
(Např.: pohybové hry, počítačové hry, výtvarný kroužek, šikovné ručičky, vaření,
hravá angličtina, flétna, zpěv…)
9. Za bezpečnost vašeho dítěte odpovídá vždy příslušná vychovatelka.
10. Telefonní číslo na ŠD: 739 720 593.
Uvolňovat žáka ze školní družiny telefonicky není umožněno. Pokud žák
odchází z ŠD jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná
omluvenka s datumem, časem odchodu a podpisem rodičů. Vzor omluvenky je
ke stažení na stránkách školy.
11. Informace k činnosti a provozu ŠD získáte na informační nástěnce ŠD.
12. Dokumenty školní družiny (Vnitřní řád, ŠVP, Směrnici o výši úplaty, Vzor omluvenky)
získáte na internetových stránkách školy. (www.3zs.jicin.cz/skolni-druzina/ )

Základní informace o školní jídelně:
1. Žáci navštěvující ŠD chodí na oběd s vychovatelkou, která na ně během
oběda dohlíží.
2. Ke stravování přihlašují žáka zákonní zástupci, a zajišťují vše co je třeba.
(platby obědů, objednávání a odhlašování oběda)
3. Stravné můžete platit inkasem nebo složenkou. Preferujeme inkaso. Pokud
platíte složenkou, musíte předložit doklad o zaplacení v kanceláři ŠJ, nebo
vhodit ústřižek o zaplacení do schránky ŠJ, která je v přízemí školy, hned za
vstupem do školy.
4. Uživatelské údaje pro objednávání a změny obědů na internetu získáte
v kanceláři školní jídelny.
5. Telefon do školní jídelny:
493 524 208
739 902 176

M. Jedličková
vedoucí vychovatelka

