
Základní informace ke školní družině dětí v prvních třídách.

Ranní družina pro prvňáčky začíná  v pátek 2.9. 2022. Probíhá vždy v budově ZŠ (žlutá budova)    

od 6.30 – 7.30 hodin.  Zvoňte prosím u šatny na družinu – akvárium, je to prosklená místnost.

Odpolední družinu máme na budově Integrované školy, kde jsme k dispozici do 16.30 hodin už od prvního dne.

Nezapomeňte prosím na vhodné oblečení,  které Vaše dítě potřebuje do odpolední družiny.  Jde o oblečení,
které se může znečistit při hraní venku. Oblečení do družiny budou mít děti vždy v šatně na žluté budově ZŠ
Alešova. A ještě prosím nyní opatřete ještě jedny podepsané bačkorky do Integrované školy,  do družinové
šatny.

Dejte prosím svému dítěti dostatek jídla a pití.  Poučte ho,  že to má do odpolední  družiny,  aby si  něco na
odpolední svačinu ponechalo.   Přibalte mu prosím také vždy do tašky kapesníky. V družině je nemáme.

Úplata za odpolední ŠD činí 150 Kč za každý měsíc. Ranní družina je v ceně. Platí se ve dvou částech. První část
600 Kč musí být zaplacena do konce září 2022. Druhá část 900 Kč musí být zaplacena do konce ledna 2023.
Celou částku na celý rok nelze najednou uhradit.  Kdo chodí pouze do ranní družiny, platí 50 Kč na měsíc.
Celkem 500 Kč na rok a vybíráme jí stejným způsobem. 200 Kč do konce září a 300 Kč do konce ledna.

Veškeré informace o družině naleznete na našich webových stránkách v oddělení RODIČE a ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Platbu zašlete prosím na účet školy. Číslo účtu ŠD je 2600549442/2010. Variabilní symbol: rodné číslo žáka, do
poznámky jméno a příjmení žáka, poznámku nezapomeňte prosím vyplnit, je důležitá k  dohledávání. Hotově
prosím družinu neplaťte. Neposílejte po dětech hotovost, vrátíme jí zpět. Děkujeme za pochopení.

Prvňáčky si můžete vyzvedávat na budově ZŠ po vyučování kolem 12. hodiny.  Zvoňte na příslušné třídy. Pak
půjdeme do našich  družin  na Integrované škole a vrátíme se ve 13. hod. na zahradu a nebo půjdeme na
vycházku.  Od 13 hodin do 14.30 hodin není dítě k vyzvednutí, nemá tašku a není převlečené na odchod domů.
K vyzvednutí může být až ve 14.30 hod.  Děkujeme za pochopení.

 Odpoledne  se  budeme  nacházet  po  vycházce  v budově  Integrované  školy  v družinách  č.  319
1. A – Mirka Cirklová a  č. 315 1.B – Hana Mizerová. Zvoňte na tato čísla. Od 15.30 může být Vaše dítě na jiném
čísle k vyzvednutí v některé z koncových družin. Prosím prohlédněte si cedulky se zvonky na dveřích budovy
Integrované školy.

Přihlášku do školní družiny již má většina rodičů odevzdanou. Pokud jste se do školy přihlásili později, stáhněte
si jí prosím z našich stránek, vyplňte elektronicky, vytiskněte, opatřete originálním podpisem a co nejdříve do
školy dopravte třídní učitelce.  Vyplňte vše, co víte.  Časy odchodů jsou pro nás orientační a nemusí být přesné.
Vzhledem  k tomu,  že  ještě  nevíte,  jak  budou  fungovat  případné  kroužky,  detaily  doplníte  s příslušným
vychovatelem  během září. Nyní potřebujeme Vaši přihlášku do družiny ihned. Děkujeme.

Telefony:                 OHŠ (Integrovka) 605 453 801 Telefon funguje při ranní ŠD a odpoledne mimo vycházku.
                   ZŠ Alešova               481 313 533

Prosíme rodiče, kteří mají nějaké papíry, například popsané z jedné strany, které bychom v družině mohli použít
na kreslení nebo papírové krabičky či využitelné odřezky z tvrdého papíru, přineste, rádi využijeme. Děkujeme.

V Turnově dne 29. 8. 2022                                                    Mirka Cirklová
vedoucí vychovatelka
ZŠ Skálova Turnov




