Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14
Telefon: 482 416 411
Fax: 482 416 438
www.ssplbc.cz

INFORMACE PRO RODIČE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2021/2022 ( dále jen ŠD )
Provozní doba: všední dny mimo prázdnin a svátků
pondělí – pátek ranní družina
6:30 – 7:45 ( příjem dětí do ranní ŠD 6:30 – 7:30 )
odpolední družina
11:45 – 16:30
Časy na vyzvedávání žáka ze ŠD: po vyučování a obědě, 13:30, 15:00, 15:30, 16:00. 16:30
Tyto časy jsou stanoveny proto, aby se vychovatelky s dětmi mohly věnovat smysluplné rekreační činnosti a nebyly
rušeny neustálými odchody dětí domů.
Úhrada za školní družinu činí 200 Kč na měsíc.
Školní družina je rozdělena na dvou patrech budovy a čtyři výchovná oddělení.
ŠD I. ( 1. a 2. oddělení ) – pro děti 1. a 2. tříd – patro E1
Kmenová vychovatelka: 1. oddělení Marcela Ulmannová, 2. oddělení Mgr. Renata Petříková
Tel. 482416435
ŠD II. ( 3. a 4. oddělení ) – pro děti 2. a 3. tříd – patro D3
Kmenová vychovatelka: 3. oddělení Jana Doubková, 4. oddělení Simona Havlíčková
Tel. 482416408
Vedoucí vychovatelka: Simona Havlíčková – tel. 482416407 ( mob. 778 536 644).
Ranní ŠD – u vchodu je služba, která otevírá školu 6:30 – 7:30. V případě nepřítomnosti služby volejte domovním
telefonem linku 435 ( E1 )
Odpolední ŠD – děti se rozdělí na patra E1 nebo D3, při vyzvedávání dětí volte telefonní linku podle umístění svého
dítěte ( 435 nebo 408 )
Organizace naplňování ŠD
 Naše školní družina má kapacitu 55 žáků.
 Do školní družiny přijímáme žáky 1. – 3. ročníku.
Pro zájmové vzdělávání školní družiny je vytvořen Školní vzdělávací program školní družiny. Jedná se o veřejně
přístupný dokument. Rodiče si mohou ŠD prohlédnout 1. školní den v září.
Přípravu na vyučování nezajišťujeme!
Děti mají v družině zakázáno hrát na mobilech nebo tabletech hry. Mohou mít mobil pouze na komunikaci
s rodičem.
Prosíme omluvit dítě v případě nemoci na tel. 778536644, stačí SMS.
Pokud si odeberete dítě domů hned po obědě, sdělte nám tuto skutečnost domovním telefonem do ŠD (linka
435, 408, nebo 778536644, abychom Vaše dítě nehledali. Děkujeme.
Pokud budete omlouvat nemocné dítě, nezapomeňte také odhlásit stravu v kuchyni do 7:30 na tel. 482 416 405 (je zde
také záznamník).
Více také na www.ssplbc.cz

