Příloha č.1
Provozní řád školní družiny
Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin
Pá:
6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin
Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít
- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný
- zaplacené stravování
- tekuté mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky
atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.
- jedno balení papírových kapesníků /10 balíčků/ – vše v podepsané igelitové tašce.
Příchody a odchody dětí
Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází
domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD
odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v
zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka
samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.
Stravování
Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u
vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve
školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá
p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.
Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.
Způsob úhrady stravného:
- sporožiro
- bankovním převodem
- výjimečně v hotovosti
Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.
Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny
M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je
možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit.
Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.
Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 75,- Kč.
Placení školného
Školné činí 150 Kč měsíčně.
Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:
1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září
2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna
3.platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna
/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500,- Kč/

Způsob platby:
a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní
školy.
b) vkladem na běžný účet základní školy
Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně KB v Mostě.
číslo účtu: 6338491/0100, konstantní symbol: ---, variabilní symbol: RČ dítěte,
pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)

