ŠD – ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41
www.druzinaub.estranky.cz nebo www.zsmarianske.cz
umístění ŠD - v přístavbě školy č. p. 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 oddělení
- Lišáci
Monika Vokšická - vedoucí ŠD, tel: 737 062 966
- Lvíčata
Miloslava Matějová, tel: 797 612 199
Lenka Kuželová, tel: 604 347 950
- Slavíčci
- Veverky
Veronika Koníčková - 1. patro, tel: 604 333 735
- Klubáci
Kristýna Kafková - multikulturní učebna (pod jídelnou), tel: 604 948 804
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------web
- vnitřní řád ŠD, formulář omluvného listu, informace o platbě ŠD (č. účtu)
- kontakty na paní vychovatelky
- aktuality, akce, soutěže, fotogalerie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------příspěvek
- platí se od 1. 9. do 15. 9. příslušného školního roku
- na celý školní rok: 1.200,- Kč
účet školy: 86-402 022 0287/0100
specifický symbol 33, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------provoz ŠD - ranní 6.15 - 8.00 hod pouze v jedné třídě (rozpis na dveřích u šaten + telefon na danou třídu)
- odpolední 11.30 - 16.30 hod ve svých třídách dle rozpisu
- od 16.00 hod spojení do jedné třídy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------organizace - žáky 1. ročníků přebírají p. vychovatelky po vyučování ve ŠJ, žáci ostatních ročníků
přicházejí postupně sami
- v oddělení jsou děti různého věku od 1. do 5. ročníku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------odchody
- samotné děti pouštíme pouze, pokud mají samostatný odchod uvedený na zápisním lístku
nebo na písemnou žádost (omluvný list, edookit, sms)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oblečení
- převlečení na ven (do třídy), které budou mít děti uloženo ve skříňkách
- označení oblečení, přívěšků s klíči od skříňky
- při pobytu venku si aktovky ukládají do skříňky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vyzvedání
- sledování vývěsky na dveřích u šaten - každé oddělení má svoji kolonku, kam dává kartičku,
kde se právě nachází (park, školní hřiště,…) a tam své dítě můžete vyzvednout
- pokud jsou ve třídě, kolonka je prázdná a zvoníte tam
- na děti čekáte v šatně
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zvonění
- čísla na třídy jsou uvedeny na rozpisu u šaten, kde jsou také zvonky
- hlásit zřetelně jméno žáka a jméno, kdo dítě vyzvedává do mikrofonu (pokud bude obsazeno
např. z důvodu vnitřního hovoru, vyčkejte nebo zvoňte na jiné oddělení)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kroužky
- vypisují se ve druhé polovině září

