ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAKŠICE, příspěvková organizace,
Prakšice č.100, tel./fax 572672250, e-mail: zspraksice@uhedu.cz
INFORMACE PRO RODIČE
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Vážení rodiče,
věnujte , prosím, pozornost následujícím důležitým informacím.
Školní družina bude v letošním školním roce v provozu dle následujícího rozpisu:
PO 11.35 – 16.25 hod. /kroužek 15.25-16.25 hod – pouze pro přihlášené děti/
ÚT 11.35 – 16.25 hod /kroužek 15.25–16.25 hod – pouze pro přihlášené děti/
ST 11.35 – 15.25 hod
ČT 11.35 – 15.25 hod.
PÁ 11.35 – 15.15 hod.
Režim vyzvedávání žáka z činnosti ŠD - po ukončení vyučování do 13.00 hod. a dále od 14.30 –
15.30 hod. z důvodu nenarušování plánovaných činností v době mezi 13. – 15. hod.,
u dojíždějících podle odjezdu autobusů.
Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny ZUŠ jsou děti uvolňovány dle potřeby.
Provoz ŠD se řídí Řádem ŠD, který je zveřejněn ve ŠD, na webových stránkách školy.
Do družiny se přihlašuje prostřednictvím Zápisního lístku, který je potřeba pečlivě vyplnit,
zejména rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka,
odchylky od docházky nebo odchod ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a uvedeno
v zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně – přiložené omluvné lístečky.
Zápisní lístek je třeba odevzdat nejpozději do 8.9.2017. O přijetí žáka do ŠD budete
vyrozuměni. Přijímáni budou přednostně žáci nižších ročníků a děti zaměstnaných matek.
Pořádá-li ŠD akci mimo dobu vyznačenou na zápisním lístku, informuje o ní vychovatelka ŠD
rodiče písemnou formou. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny.
Pitný režim zajišťuje vychovatelka nápoji ze školní jídelny, je nutné, aby žáci měli malou
plastovou láhev, do které si nápoje nalévají. Připravte také dětem věci na převlečení a obuv do ŠD,
přizpůsobené ročnímu období, aktuálnímu počasí a počítejte s tím, že činnost bude probíhat
v tělocvičně, na hřišti i v přírodě.
Poplatek za ŠD je určen vyhláškou a činí pro tento školní rok 900,-Kč a je splatný
jednorázově do konce měsíce září. Za každý kroužek se platí 200,- Kč na rok.
Pokud chcete platit převodem, je nutné se domluvit v kanceláři ZŠ, kde Vám bude přidělen var.
symbol .
Družina realizuje výchovně vzdělávají činnost ve výchově mimo vyučování formou
odpočinkových, zájmových i zábavných činností. Aby tato činnost mohla zdárně probíhat, je také
velmi nutná dobrá spolupráce rodičů se školou a vychovatelkou ŠD.
Kontakt na p. vychovatelku je i na tel. 603 257 126. Používání mobilů dětmi je ve škole zakázáno!
Děkujeme předem a těšíme se na Vaše děti i na Vás !

Dagmar Vašíčková, vychovatelka ŠD

Mgr. Pavel Savara, ředitel školy

Vážení rodiče,
v tomto školním roce budou v rámci činnosti školní družiny opět pracovat dva zájmové kroužky.
V pondělí to bude kroužek Šikovné ručičky – kroužek je určen pro děti z 1.stupně, které mají
výtvarné vlohy a mají zájem se naučit novým výtvarným technikám. Počet dětí v kroužku bude
omezen kvůli kapacitě pracovních míst a kvalitě výuky, takže pošlete přihlášky co nejdříve!
Letos budeme /mimo jiné/ plnit úkoly s knihou Princezna šikulka!
Dalším kroužkem bude v úterý – Mix Dance – kroužek je určen pro děvčata i chlapce z
1. stupně se zájmem o taneční a pohybovou průpravu, budeme tančit zejména o populární zumbu,
všechny druhy orientálních tanců, disco, ladies a street dance, mažoretky, možná i lidové tanečky
aj. Pokud bude velký zájem, bude kroužek rozdělen na začátečníky a pokročilé…….
Vybavení do tohoto kroužku: cvičky, volné kalhoty nebo legíny, tričko….
Do kroužků se mohou děti přihlásit vyplněním přiloženého Zápisního lístku do 8.9.2017.
Přihlášku odevzdejte vychovatelce ŠD.
Podrobnější informace ráda sdělí p. vychovatelka osobně nebo na tel. 603 257 126.

Dagmar Vašíčková, vychovatelka ŠD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Prakšice
Název kroužku: …………………………………Školní rok 20…/ 20…
ZÁPISNÍ LÍSTEK
Jméno žáka: ……………………………………………………………………….
Rodné číslo a zdravotní pojišťovna: ………………………………………………..
Třída: ……………
Bydliště: ……………………………………Tel. ………………………………….
Upozornění na zdravotní problémy dítěte: …………………………………………
………………………………………………………………………………………
Jméno a zaměstnání otce /zák. zástupce/ …………………………………………..
jeho zaměstnavatel: …………………................Tel. …………………….
Jméno a zaměstnání matky: ………………………………………………………..
její zaměstnavatel: ……………………………..Tel……………………...
Zájmy dítěte, nadání………………………………………….……………………
E-mail rodičů: …………………………………………………………………….
Datum: ……………………….
………………………………….
Podpis otce, matky nebo zák.zástupce

