
Pokyny do ŠD
ŠD je určena žákům 1. st. ZŠ

Provoz 6:00 – 7:40 11:45 – 16:00

Vyzvedávání  dětí

 ve 12:30 ve školní jídelně  (písemné oznámení v notýsku, na oběd si berou tašky)
 od 14:30 – 16:00 v ŠD
 z bezpečnostních důvodů nepouštíme děti po telefonické výzvě

Platby

 1500,-Kč. - na rok
 platí se převodem na účet 1x za půl roku 750,-Kč. nebo hotově v kanceláři školy (září, únor)
 možnost měsíčních splátek 150,-Kč. po individuální domluvě a vyplnění žádosti
 datum platby je vyvěšen na webových stránkách školy, nebo v ŠD
 150,-Kč. na pomůcky – 2x za rok (září, únor)

Potřeby

 notýsek   (dostanou v ŠD, nosit vždy u sebe, kontrolovat záznamy, zapisovat důležité informace, 
omluvenky, pokud jde dítě po obědě, pokud dítě odvádí někdo jiný, než zákonní zástupci, pokud jde dítě
samo apod.

 oblečení na ven, pláštěnku (nechávají si v ŠD ve skříňce)
 přezůvky (můžou mít školní)
 papírové kapesníky

Obědy

 platí se ve ŠJ a cena za oběd je 22,-Kč.
 možno  platit také převodem z účtu (č. účtu a variabilní symbol obdrží každé dítě na začátku školního 

roku od vedoucí jídelny (peníze na účtě je třeba zajistit minimálně 3 dny před začátkem měsíce a  poslat 
přesnou částku k tomu určenou na ten daný měsíc – sledovat webové stránky www.zsjpesaty.cz)

 stravenky se kupují na celý měsíc, nebo na ½ měsíce,  nikoliv ze dne na den a mají je u sebe
p. vychovatelky

 pokud dítě navštěvuje školní družinu, tak stravování ve školní jídelně je povinné
 odhlášení obědů z důvodu nemoci dítěte si zařizují rodiče sami v ŠJ (stačí telefonicky)

Režim ŠD

 ráno odvedeme děti do školy a předáme p. učitelkám
 po vyučování vyzvedáváme děti ve škole (p. učitelky předají nám)
 odcházíme do školní jídelny na oběd
 po obědě vycházka, zájmové činnosti, hry, soutěže, akce apod.
 pokud chodí dítě na kroužek – neodvádíme, ale po domluvě můžeme pouštět
 ven jdeme za každého počasí ( školní jídelna na 2. st. ZŠ)
 všechny věci ve vlastním zájmu podepište!
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