Družinový telefon: +420 773 699 942

Družinový mail: druzinawaldorf@seznam.cz

(Prosíme všechny rodiče, aby využívali k psaní či volání zásadně jen tyto kontakty zde uvedené, děkujeme.)

Časový harmonogram ŠD
Ranní začátek: 6:30 – 7:55 (8:10 odcházejí s učitelkami na vyučování).
Odpolední příchod do družiny po vyučování: dle rozvrhu tříd.
Provoz družiny končí v 16:30.

Platba ŠD:
-

VS má každé dítě své, pokud tak není – kontaktujte nás (druzinawaldorf@seznam.cz).

-

Číslo účtu: 5470132/0800

-

Částka: 1000,- na první pololetí do konce září 2019; 1500,- na druhé pololetí do konce ledna 2020. Doporučujeme
poslat obě částky dohromady na celý školní rok.



Dítě přihlášené do družinky, přichází/odchází podle časového režimu uvedeném v zápisovém lístku.



Družinku dítě nesmí svévolně opustit bez písemné omluvy rodičů nebo zákonných zástupců.



Mimořádný (výjimečný) odchod musí být podložen písemně (ne telefonicky) – k tomu slouží sešit u paní vychovatelky.



Svačina – je vhodná v případě, že je dítě v družince až do 16:30.



Vlastní hračky do družinky nejsou vhodné – NENOSIT!

Obědy – placení:
-

VS má každé dítě své, pokud tak není – kontaktujte nás (druzinawaldorf@seznam.cz).

-

Číslo účtu: 5470642/0800

-

Částka: 27,- / oběd / dítě. Měsíčně 570,-.

-

Doporučení – zadat trvalý příkaz na částku cca 570,- (srpen 2020 - květen 2021). Vratky se posílají v 1 týden v červenci.

-

Odhlášky/Přihlašování obědů - možné vždy (min.) 1 pracovní den předem do 13:30.

-

Nemoc strávníka – oběd pouze v první den nemoci, ostatní dny je potřeba odhlásit.

-

Výdej obědů – od 11:00 do 14:00.

Věci na ven
-

všechny věci (od spodního prádla po bundu) budou podepsané a vložené do vaku či tašky, která bude viset v šatně na háčku
se jménem konkrétního dítěte.

-

Věci vhodné na ven (které se mohou zašpinit): tepláky nebo kalhoty, mikina, bunda (větrovka či softshellka), tenká čepice
(během podzimu), gumáky či jiná nepromokavá obuv, v zimě pak rukavice, šála nebo nákrčník, čepice, zateplená bunda
s kalhotama, nepromokavé boty.

-

Náhradní věci: spodní prádlo, ponožky, tričko (dl. + kr.rukáv), tepláky (legíny).

V zájmu rodičů je, aby dítě nosilo do družinky věci na převlečení, protože vychovatelky nemohou ručit za poškozené nebo
ušpiněné oblečení při aktivitách venku či výtvarných činnostech.

