Přihláška do školní družiny v době od 26. června do 30. června 2017
Vážení rodiče,
v souvislosti s dřívějším ukončením letošního školního roku k 23. 6. 2017 z rozhodnutí Rady městské části PrahaĎáblice, s vědomím toho, že někteří z Vás mohou mít potíže se zajištěním svých dětí v následujícím týdnu, Vám
nabízíme možnost přihlásit Vaše dítě k aktivitám školní družiny.
Přihlášení žáci budou mít možnost, v termínu od 26. do 30. června 2017, navštěvovat školní družinu v provozu od
6.30 hod. do 17.00 hod. v budově mateřské školy – přízemí modrého pavilonu. Školní stravování nebude pro tyto
žáky provozováno, nebude tedy zajištěn společný oběd. Je nutné, aby si děti nosily vlastní stravu v krabičce (bez
možnosti ohřevu).
Dopolední činnost bude zaměřena tematicky a každý den budeme vyrážet s dětmi za poznáním mimo obec. Děti
tedy musí dorazit do MŠ nejpozději do 8.00 hodin. Od 12.30 hodin bude běžný „družinový odpočinkový program“
na místních hřištích a u pavilonu MŠ.
Budete-li chtít využít školní družinu, žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného přehledu rozsahu dní a hodin.
Označte křížkem pouze políčka, kdy dítě bude docházet do ŠD. Informace k jednotlivým činnostem obdrží
přihlášené děti nejpozději do 20. června 2017.
Vyplněný formulář odevzdejte vychovatelům ŠD nejpozději do 12. června 2017.
V závěru bychom vám všem chtěli poděkovat za vstřícnost a spolupráci, kterou jste projevili ve spojení s
rekonstrukcí školní budovy a popřát klidné léto.

Vlasta Poláčková
vedoucí vychovatelka ŠD

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

PS: Současně upozorňujeme na nabídku KCĎ Vlna, které v tomto termínu chystá příměstský tábor s divadelním
zaměřením. Více informací v KCĎ Vlna a na www.vlna.dablice.cz. Tuto aktivitu škola neorganizuje.
……………..zde odstřihněte………………………………………………………………………………………………………………………………

Návratka do školní družiny - k docházce ve dnech ve dnech 26. – 30. 6. 2017
6. 30 - 8. 00 hod.

PO 26. 6. 2017
ÚT 27. 6. 2017
ST 28. 6. 2017
ČT 29. 6. 2017
PÁ 30. 6. 2017

Jméno a třída dítěte:

Datum a podpis rodičů:

8. 00 - 13. 15 hod.

13. 15 - 15. 00 hod.

do 17. 00 hod.

