ORGANIZAČNÍ POKYNY ŠD KARLOV
1. Provoz ŠD je denně od 6. 30 – 8.00 hodin, v době půlených hodin do 9.00
hodin a od 11.30 - 17.00 hodin. Po této hodině se vychovatelka spojí
telefonicky se zákonnými zástupci dítěte, informuje vedení školy, spojí se
sociální pracovnicí, neopustí s dítětem pracoviště. Při opětovném
pozdním vyzvednutí dítěte může dojít k jeho vyloučení ze školní družiny.
2. Do ŠD dítě potřebuje: bačkory bez sáčku, věci na převlečení ve větším
látkovém pytli – VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ – za nepodepsané věci ŠD
NERUČÍ.
3. Nepřítomnost dítěte je potřeba vždy omluvit, za dítě, které se nedostaví do
ŠD, odpovídají rodiče. Při nepřítomnosti se odhlašují obědy ve ŠJ do 8.00
hodin ráno. Odchody jednotlivých oddělení do školní jídelny jsou
vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu ŠD. Stravovací čipy nosí žáci při sobě.
4. Telefonické spojení. ZŠ 317721175, 731411913, ŠD 313034303,
739822097, ŠJ 317723543
5. Pro zařazení dítěte do ŠD musí být vyplněna přihláška v den vyhlášeného
zápisu, popřípadě po dohodě v náhradním termínu. Předáno bude pouze
osobám uvedeným na zápisním lístku. Případné změny telefonického
spojení s rodiči, změny odchodů ze ŠD, je třeba dát vychovatelce
PÍSEMNĚ – NA TELEFONICKÉ ZAVOLÁNÍ NEBUDEME BRÁT
ZŘETEL!!
6. Placení příspěvků na neinvestiční náklady činí 150 korun na měsíc za
jedno dítě. Září až prosinec – 600 korun, leden až březen – 450 korun,
duben až červen – 450 korun, datum vybírání peněz bude vyvěšen na
nástěnce ve vestibulu.
7. Děti, odcházející ze ŠD samostatně, budou uvolňovány v čase uvedeném
na zápisním lístku. Ostatní děti, odcházející v doprovodu, nesmí opustit
budovu ŠD, aniž by oznámily sloužící vychovatelce, s kým odcházejí.
Písemná omluvenka musí obsahovat DATUM, ČAS, PODPIS JEDNOHO
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE a formulaci PŘEBÍRÁM ZA DÍTĚ
ODPOVÉDNOST. Na zájmové kroužky a na kroužky pořádané školou
v budově ZŠ odchází i přichází děti v doprovodu vedoucího kroužku,
kroužek musí být rovněž uveden v zápisním lístku.
8. Od každého dítěte vybíráme na celý školní rok 1 balík (4 roličky)
toaletního papíru a 1 balík papírových kapesníčků.

