Informace školní družiny pro školní rok 2020 – 2021
1.
2.
3.
4.

Kritéria pro přijetí do ŠD školní rok 2020 – 2021 (příloha, web školy)
Přihláška do ŠD školní rok 2020 – 2021 (příloha, web školy)
Vnitřní řád ŠD s uvedenými změnami (příloha, web školy)
Informace školní družiny – níže uvedený text
a. způsob podání přihlášky zájemců z budoucích 2. a 3. tříd
b. změna provozu ŠD – úprava textu v Řádu ŠD - řízená činnost
c. úplata za ŠD – úprava textu v Řádu ŠD - změna termínů plateb

a) podání přihlášky do ŠD pro školní rok 2020 - 2021
Přihlášky zájemců do školní družiny budoucích žáků 2. a 3. tříd budou z důvodu
epidemiologické situace zaslány na Vámi uvedenou mailovou adresu zákonného zástupce
prostřednictvím třídní učitelky. V případě zájmu o umístění dítěte do ŠD na školní rok
2020/2021 přihlášku řádně vyplňte a nejpozději do 19. 6. 2020 zašlete na adresu:
druzina@zsgrunwaldova.cz

b) provoz ŠD pro školní rok 2020 - 2021
Provoz školní družiny je v době od 6.00 hodin do 7.50 hodin před vyučováním a poté
po vyučování v době od 11.40 hodin do 17.00 hodin. Rozsah denního provozu školní družiny
může být upraven dle provozních podmínek školy. Každý den mimo pátku bude v čase od
13.30 - 14.45 hodin probíhat řízená činnost v každém oddělení naší školní družiny.
V tuto dobu si nelze vyzvednout žáka/yni ze školní družiny.

c) úplata za ŠD:
Úplata za ŠD: pro 1. – 3. třídy bude hrazena vždy ve dvou splátkách na následující
období, a to do 25. srpna (IX. – XII. měsíc) 600,- Kč a do 31. 1. (I. – VI. měsíc) 900,- Kč.
Pro 4. třídy bude první splátka hrazena z důvodu přijetí žáků až 1. 9. později, a to do 30. 9.
(IX. - XII. měsíc) 600,- Kč, Výši měsíčního poplatku za pobyt dítěte ve ŠD určuje ředitel
školy. Částku oznámí vždy do 1. 9. příslušného školního roku. Číslo účtu školní družiny –
30015-2598576379/0800.

České Budějovice 2. 6. 2020

