Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6
Telefon: 235 361 223, e-mail: info@zsverycaslavske.cz, web: www.zsverycaslavske.cz

Provoz školní družiny 2020/2021
Školní družina je určena žákům 1. – 3. tříd.
Žáci 4. tříd jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD.
Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:30 hod. do 7:40 hod.
Po skončení vyučování od 11:40 hod. do 17:00 hod.
Z ranní družiny vychovatelka předává žáky do tříd, po skončení vyučování předává vyučující
žáky vychovatelce v oddělení. Vedoucí zájmových útvarů pracujících v budově školy
vyzvedává žáky ze ŠD a po skončení je opět do družiny přivede.
Režim dne:
6:30 - 7:30
7:40
11:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00

příchod dětí
odchod do tříd
oběd - dle rozvrhu
odchod dětí - dle rozvrhu
odpolední činnost, pobyt venku - dle počasí
svačina, odpolední činnost, odchod dětí

Vyzvedávání dětí:
Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům vstup do budovy školy povolen.
Žáky si mohou rodiče vyzvednout pouze prostřednictvím čipového systému. Žák bude
propuštěn na základě použití čipu.
(podrobné informace k čipovému systému jsou k dispozici na webových stránkách školy)
Dítě je možné vyzvednout po obědě od 12:30 do 14:00 ve svém oddělení.
V době od 14:00 – 15:00 není možné si dítě vyzvedávat – pobyt venku.
Od 15:00 do 17:00 si je možné dítě vyzvednout v příslušném oddělení.
Pokud končí výuka ve 14:25 odchází dítě samo nebo jde do ŠD, kde si ho můžete vyzvednout do
14:40 hod. nebo až od 15:30 do 17:00 hod.
V době od 14:40 – 15:30 není možné si dítě vyzvedávat – pobyt venku.
Platba ŠD:
Za ŠD se platí poplatek: 1) 1 200,- Kč za září – prosinec 2020
2) 1 800,- Kč za leden – červen 2021 na účet školy + kódové číslo
žáka.
1. platba nejpozději do 30. září 2020
2. platba nejpozději do 31. ledna 2021

Vybavení dětí do ŠD:
- děti by si měly na odpolední činnost venku přinést převlečení (vhodné k ročnímu období),
které budou mít k dispozici ve své šatní skřínce.
- 1 balení papírových kapesníků, 1 balení kuchyňských utěrek papírových, papíry na kreslení
Pitný režim ve ŠD je zajištěn!
Za cenné předměty včetně hraček nenese školní družina odpovědnost.
S veškerými dotazy, připomínkami a podněty je možné se obrátit na vychovatelky ŠD.
1. oddělení: pí. uč. Eliška Mokroluská, DiS, (2. A + 3. A)
2. oddělení: pí. uč. Zuzana Havlová (2. B + 3. A) – vedoucí vychovatelka
3. oddělení: pí. uč. Ivana Dalíková (1. A)
4. oddělení: pí. uč. Lucie Šafránková (1. B)
5. oddělení: pí. uč. Milada Máslová (3. B)
6. oddělení: pí. uč. Lucie Žáčková (1. C + 3. C)
7. oddělení: pí. uč. Kristýna Kutílková (2. C + 3. C)
Tyto pokyny jsou součástí školního řádu a jsou platné od 1. 7. 2020

