Vážení rodiče,
chceme vám nabídnout možnost hlídání dětí v době čekání do odjezdu autobusů.
Nabídka se týká především žáků 4. a 5. ročníku, jejich rozvrh končí v odpoledním
vyučování v 14.05 h. a pak musejí čekat do odjezdu autobusů. Chceme zajistit
bezpečné využití času dětí v době, kdy mají po vyučování. Přihlásit můžete děti, které
nebudou moci navštěvovat školní družinu, kde je omezená kapacita (50 žáků) a tedy
určena především nejmladším dětem (1. – 3. třída). Přihlásit můžete nejen dojíždějící
žáky, ale i místní. Do třídy může dítě docházet pouze v případě vyplněné přihlášky
podepsané zákonným zástupcem dítěte. V této třídě nebude probíhat plně
organizovaný program jako ve školní družině, ale žáci si budou moci udělat přípravu
do školy na další den, budou mít k dispozici také společenské hry, stavebnice a
podobně. Jestliže dítě přihlásíte, je povinno navštěvovat tuto třídu, protože škola za
něj přebírá odpovědnost, v případě, že budete chtít dítě uvolnit je potřeba vaše
písemné oznámení. Škola tuto službu v letošním školním roce poskytuje bezplatně.
Nabízíme tyto termíny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

14.05
14.05
11.45
14.05
11.45

–
–
–
–
–

15.05
15.05
13.15
15.05
13.15

V případě zajmu o tuto službu, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji do ředitelny
nejpozději do pátku 6. září. Provoz tzv. přespolní třídy bude v případě dostatečného
zájmu zahájen v pondělí 9. září. Případné dotazy ráda zodpovím osobně nebo
telefonicky na čísle 384 399 115.
Mgr. Eva Krafková, ředitelka školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do tzv. přespolní třídy na školní rok 2019/20
Jméno žáka: .......................................................................Třída: ...................
Záznam o přihlášení žáka do tzv. přespolní třídy
Pondělí

14.05 – 15.05

Úterý

14.05 – 15.05

Středa

11.45 – 13.15

Čtvrtek

14.05 – 15.05

Pátek

11.45 – 13.15

Upozornění rodičům: Má-li být dítě uvolněno dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se
předem prokázat písemným oznámením rodičů.

……………………………….
podpis zákonného zástupce

