Školní družina při Základní škole Čerčany – Informace pro rodiče
• Školní družina má kapacitu 190 účastníků, ti jsou rozděleni do věkově smíšených oddělení a
to buď v „Domečku“, nebo přímo ve třídách Základní školy (dvě třídy se vstupem z ulice
Komenského, jedna se vstupem u školní jídelny)
• Provoz školní družiny je od 6:25 – 17:00 hodin
• Ranní družina je pro všechny účastníky v „Domečku“ ve 2. oddělení, odpolední družina od
15:00 je pro všechny taktéž ve 2. oddělení v „Domečku“ ŠD.
• Všichni zákonní zástupci přihlášených účastníků jsou povinni seznámit se s vnitřním
řádem školní družiny - ten je k nahlédnutí na nástěnce v „Domečku“ a na webových
stránkách ŠD. Seznámení stvrdí svým podpisem.
• Poplatek za školní družinu činí za jednoho účastníka měsíčně 200 Kč, platí se
bezhotovostním převodem na účet školy (více na webu ŠD)
• Provoz školní družiny lze v období školních prázdnin dle místních podmínek přerušit, o
čemž rozhoduje ředitel školy
• Za bezpečnost účastníků školní družiny odpovídá vychovatelka ihned po příchodu až do
jejich odchodu
• Účastníci mají povinnost dodržovat řád školní družiny, taktéž i pokyny vychovatelky
• Samostatný odchod účastníka se řídí časem uvedeným na přihlášce (zákonný zástupce může
vyzvedávat kdykoli)
• Dřívější samostatný odchod je možný pouze na základě písemné omluvenky, ta je ke
stažení na webových stránkách ŠD a na nástěnce v „Domečku“ v šatně. Na jiný způsob
omluvy nelze brát zřetel!
• V souladu s vnitřním řádem ŠD nedoporučujeme, aby účastníci s sebou nosili cenné
předměty
• Školní družina zajišťuje účastníkům pitný režim
• Více informací naleznete na webových stránkách družiny
https://sd-cercany.webnode.cz/ , zde v sekci „Fotogalerie“ se také v průběhu celého roku
objevují fotografie z jednotlivých oddělení a další důležité informace o chodu ŠD
S sebou do družiny:
• Adekvátní svačinu
• Přezůvky
• Věci na převlečení v případě polití /ušpinění…
• v případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku L. Suchánkovou na tel.č. 605 866 881,
případně emailem sdcercany@seznam.cz
• Důležitá čísla:
o Tel. ved. vych. – 605 866 881
o Tel. kancelář ŠD („Domeček“) – 773 195 880
o Pro oddělení ve škole – 723 781 420

