Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně, Dlouhá 6, IČ 47721880, tel. 355335152
26.8.2019

Vážení rodiče,
přihlásili jste své dítě do školní družiny při DDM ve Františkových Lázních, a proto bych Vás touto cestou
ráda informovala o provozních záležitostech naší příspěvkové organizace.
Provozní doba školní družiny:
Ranní: pondělí – pátek od 6.30 do 7.45 hodin
Ranní družina bude otevřena při minimálním počtu 8 dětí a její provoz začne v úterý 3. září.
Děti se do školní družiny dostanou z ulice Dlouhá, zvonek je označen.
Děti mohou přijít v čase od 6. 30 do 7.25, odchod k ZŠ společně s vychovatelkou ŠD je plánován na 7.30.
Budova ZŠ se otevírá v 7.35 hodin.
Vychovatelka odvede děti do vestibulu školy.
Do ranní školní družiny se mohou přihlásit i dojíždějící žáci, kteří jinak nejsou členy družiny.
Odpolední: dle rozvrhu plánujeme pondělí-čtvrtek 11.40 (12.30) -16.30, pátek 11.40-16.00 hodin.
V současné době je počet přihlášených dětí 40. Kapacita je tak naplněna na 100%. Budou rozděleny do 2
skupin, které odpovídají prostorám DDM.
Vychovatelkami budou paní JARMILA ŠTRBÁKOVÁ (převezme všechny druháčky) a paní JAROSLAVA
KABATOVÁ a DANA FARKAŠOVÁ (převezmou třeťáky a čtvrťáky).
Vychovatelky splňují svým vzděláním pedagogické předpoklady pro práci s dětmi ve ŠD.
Organizace 1. týdne
2. září vyzvedne po 1. vyučovací hodině rovnou ze šatny p. vychovatelka Štrbáková podle počtu
přihlášených dětí a odvede je do DDM v Dlouhé ulici u knihovny. Děti přihlašujte nejpozději do 1. září 2019
na emailovou adresu reneta.dumdeti@tiscali.cz. Tento den dejte dětem svačinu a pití spolu s lístečkem na
celý týden, kdo a kdy si dítě vyzvedne, popř. půjde-li domů samotné. Pokud vaše dítě půjde již 2. září do
naší družiny, nezapomeňte prosím zajistit oběd ve školní jídelně. 2. září bude družina ukončena v 15.30
hodin.
3. září končí vyučování v 11.40, děti již budou z budovy ZŠ vyzvedávány podle rozvrhu.
Prosím Vás, abyste se nejpozději do 13. září dostavili do DDM a vypsali svému dítěti zápisový list, ve
kterém uvedete aktuální časy odchodů a vyzvedávání dětí z družiny podle kroužků apod.

Do školní družiny dejte dítěti: oblečení na ven, vhodné pevné boty / tenisky na ven/, přezůvky /pokud si
je nebude nosit ze školy/.

Platba za školní družinu je 200,- Kč měsíčně. 1.platbu ve výši 800,- Kč pošlete na účet DDM –
182065576/0300, variabilní symbol bude dítěti předán do notýsku – je to číslo jednací. Další informace si
řeknete s vychovatelkami při osobní schůzce při podepisování zápisového listu.
S přáním příjemného dne a úspěšného zahájení naší společné činnosti
K. Čeganová – ředitelka DDM a ŠD Františkovy Lázně

