
Provoz školní družiny (dále ŠD) ve školním roce 2021/2022 na ZŠ Vedrovice začíná ve středu 1. září 2021.
Ranní družina začíná v 6:45 hod a končí v 7:45, kdy děti odchází do svých tříd na výuku.
Odpolední družina začíná po skončení vyučování, děti si přebírá paní vychovatelka. Družina se zavírá v 16:00 hod, děti
postupně odchází domů dle informací na zápisním lístku.
Zápisní lístek vyplňte i tehdy, jestliže uvažujete, že dítě nastoupí do ŠD později až v průběhu školního roku.
Nezapomeňte, prosím, vyplnit i druhou stranu lístku, tj. uvést hodinu, kdy bude dítě odcházet ze ŠD (např. z důvodu
návštěvy kroužku) a bude-li odcházet samo nebo v doprovodu rodičů, sourozenců,….
Z bezpečnostních důvodů není možné pustit účastníka družiny v jinou dobu pouze na základě ústní domluvy. Pokud
bude dítě odcházet v jiný čas, nebo se nedostaví (např. z důvodu návštěvy lékaře), prosíme o písemné sdělení, které
předá žák vychovatelce (stačí malý lístek s datem, jménem účastníka ŠD, časem odchodu a podpisem zákonného
zástupce).

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek, jehož výše je 60,- Kč měsíčně, tj. 300,- Kč za pololetí. 
Výše měsíční úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině
Úplata je splatná vždy na začátku pololetí, nejpozději však do posledního dne prvního měsíce v každém pololetí, tedy
konec září a konec února. 
Úplatu je nutné uhradit formou jednorázové platby převodem na účet školy:
86–4503670207/0100 (jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte a do poznámky napište jméno
dítěte). Pokud máte v ZŠ více dětí, je nutné zaplatit za každé dítě zvlášť.

Ředitelka může po předchozím písemném upozornění o neuhrazení poplatku za školní družinu rozhodnout o ukončení
docházky žáka do školní družiny, jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu
a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

.
Informace o ŠD naleznete na webových stránkách školy: www.zsvedrovice.cz

Telefon ŠD: 603 176 129
 

Děkujeme a přejeme pohodový školní rok 2021/2022
Anna Snášelová – vychovatelka ŠD

Školní družina při ZŠ Vedrovice
Informace pro školní rok 2021/2022:

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou
činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou
pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací,
odpočinkové, rekreační a zájmové.
Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně
vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a
pravidly pedagogiky volného času.
Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v
době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů
nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Vychovatelka působí na žáky v době

zvýšené únavy z vyučování. V této
době se projevuje zvýšená potřeba
pohybu jako kompenzace dlouhého
sezení při vyučování. Těmto
požadavkům se snažíme přizpůsobit
režim dne v družině, a proto je z větší
části zařazen volný výběr her a
pohybové aktivity.

http://www.zsvedrovice.cz/
snaselovaa
Zvýraznění


