INFORMACE O ŠKOLNÍ

D R U Ž I N Ě – ponechte si!

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků (dále jen účastníků) školy. Řídí se
zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb.
Provoz školní družiny: Ranní družina: 6.15 – 7.45 hod.
Příchod do ŠD: 6.15 – 7. 20 hod. (od 7.20 čekají před školou)
Odpolední družina: 11.35 – 17.00 hod.
Telefonní kontakt: 601 308 545, 321 720 398
Provoz školní družiny stanovuje ředitelka školy v souladu s potřebami zákonných zástupců
(rodičů).
Komu je školní družina určena: žákům 1. stupně ZŠ
Užívané prostory: Výukové třídy (I. A, I. B, III. A, III. B, II. A), zahrada, tělocvična
+ počítačová učebna.
Docházka na oběd: Jídelna 6. ZŠ - Ovčárecká ul., tel. č. 321 724 339
Odchod na oběd dle rozvrhu tříd: v 11.45 – 12.45 hod.
v 12.45 – 13.45 hod.
v 13.30 – 14.15 hod.
Školní družina 5. ZŠ – 5 oddělení (kapacita 150 účastníků)
Základní rozdělení ŠD:
Prostory školní družiny
I. oddělení:
1. B, 4. A – Yvona Svobodová
I. B
II. oddělení:
1. A, 5. A – Veronika Ulrichová
I. A (ranní družina)
III. oddělení:
3. A, 4. B, 5. B – Dáša Dusová
III. A
IV. oddělení:
2. A, 3. B – Iveta Švarcová
III. B
V. oddělení:
2. B a 4. B. – Jana Chlubná
II. A (přístavba)
(Žáci III., IV. a V. tříd jsou rozděleni do zaplnění kapacity v nezaplněných odděleních.)
Platba školní družiny: 500,- Kč na pololetí, termín platby – 20. září a 20. ledna,
platí se přes účet školy: 2564372319/0800, do zprávy napište ŠD + jméno a příjmení dítěte.
Podmínky docházky do ŠD: pravidelnost, omlouvání nepřítomnosti písemnou formou.
Podmínky odchodu či vyzvedávání účastníků ze ŠD:
písemnou formou + podpis zákonného zástupce, odchody jsou uvedeny v zápisním lístku,
nutno uvést, zda účastník bude v určenou hodinu odcházet ze školní družiny sám nebo
v doprovodu, uveďte také, kdo bude účastníky vyzvedávat.
Co potřebuje účastník do ŠD: vyplněnou přihlášku - zápisní lístek, pohodlné oblečení
a sportovní obuv pro pobyt venku, notýsek pro vzkazy – vše podepsané.
Co nabízí naše školní družina:
zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a
relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem. U účastníků
podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme chránit si své zdraví, vedeme je
k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
Od 1. třídy rozvíjíme u účastníků samostatnost a sociální dovednosti. Spojení účastníků
různých věkových skupin v oddělení je výhodné z důvodu – starší účastníci předávají své
zkušenosti a dovednosti mladším účastníkům.
Velmi vítáme a podporujeme zájem rodičů o činnost školní družiny, rádi využijeme odbornosti
rodičů k vzájemné spolupráci a partnerství pro obohacení dětských aktivit.
Dáša Dusová
vedoucí vychovatelka ŠD

