Informace pro rodiče žáků prvních tříd
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1.1

ŠKOLNÍ DRUŽINA
PROVOZ ŠD 6:00 – 17:00 HODIN
• ranní provoz 6:00 – 7:30 hod. v budově ŠD (u MŠ)
• 7:30 hod. - vychovatelky odvádějí účastníky na vyučování do budovy ZŠ
• odpolední provoz 11:40 – 17:00 hod., vychovatelky ŠD přebírají účastníky od TU po
skončení vyučování a odvádějí je na oběd.
Odchod
• V případě, že účastník odchází sám v jinou dobu, než je uvedeno na zápisovém lístku,
je nutno tuto skutečnost předem oznámit vychovatelce písemně na lístečku, uvést
datum, jméno a podpis zák. zástupce.
• Odchody účastníků ze ŠD se řídí údaji, které jsou uvedeny na zápisním lístku. Změny
rodiče oznamují osobně nebo písemně s datem a podpisem (může přinést účastník).
• Vychovatelky nesmí uvolnit účastníka na základě telefonického hovoru ani
reagovat na ústní vzkazy.
• Rodiče písemně informují vychovatelky o časech zájmových kroužků svých dětí
a samostatných odchodech na ně
• Pokud není účastník ve škole, je automaticky omluven i v ŠD

1.2

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO ŠD
• Přihláška - http://www.zskucb.cz/druzina/
• Placení úhrady za školní družinu přes Školní pokladnu.
• Za služby školní družiny je stanoven poplatek 150,- Kč, platí se za každý měsíc, kdy
žák využije byť jediný den služeb školní družiny.

1.3

DOPORUČENÍ
• Čip na obědy vybavit karabinkou pro zavěšení na krk.
• Pro pobyt ve školní družině účastník potřebuje:
▪

sáček s přezůvkami (podepsat)

▪

účastník se může převlékat (záleží na uvážení rodičů)
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• Při společných akcích vyzvedávat účastníky po 15:00 hod., aby nebyl narušován
program. Akce jsou vždy oznámeny a vyvěšeny na nástěnce u vchodu do ŠD.
• Účastníci si nenosí do ŠD žádné cenné věci (mobily, drahé hračky) ani větší obnos
peněz.
• Řád ŠD je vyvěšený ve vstupní chodbě v budově školní družiny.
S dotazy ohledně ŠD se mohou rodiče kdykoliv obrátit na vedoucí vychovatelku ŠD – Vlasta
Semotamová, tel. 702197512.
2

ŠKOLNÍ JÍDELNA

NÁKLADY – CENA OBĚDA V 1. TŘÍDĚ JE – 25kč , nákup ČIP – 150kč
2.1

PODMÍNKY PŘIJETÍ
• Podaná přihláška v kanceláři ŠJ, nebo elektronicky zosmanova@zskucb.cz – přihláška
http://www.zskucb.cz/sj-dokumenty/
• Domluvený způsob platby tamtéž
▪

Ve ŠJ existují tyto formy placení stravného:

• inkasem
• ve výjimečných případech zasláním částky stravného na účet stravného ŠJ, pod var.
symbolem (vše po dohodě se školní jídelnou!). O částku volejte do ŠJ vždy po 15. v
měsíci! - DOKLAD o zaplacení stravného /v těchto případech /je nutné přinést do
kanceláře ŠJ, kde je strávník přihlášen ke stravování
• Bez předložení dokladu o zaplacení stravného NELZE strávníka PŘIHLAŠOVAT!!!
Poznámka:
• strávník má přihlášenou stravu na celý měsíc ve chvíli, kdy je připsána celá částka na
účet stravného ŠJ
• v případě NEPROVEDENÉ inkasní platby je strávník ODHLÁŠEN na celý příslušný
měsíc
2.2

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ
• Pokud si žák čip zapomene, nahlásí své jméno u výdeje – výjimečně!
• ODHLAŠOVÁNÍ a PŘIHLAŠOVÁNÍ
následující - mob. 601588046
• VOLBA OBĚDA
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STRAVY - vždy do 14.00 hod na den

o

www.strava.cz
▪

Po provedení objednávky či odhlášení nezapomeňte změnu potvrdit
zeleným tlačítkem ODESLAT nahoře uprostřed, v opačném případě
nebude změna zaznamenána.

o BOX u ŠJ
o Osobně nebo telefonicky v kanceláři ŠJ
• Po zaplacení automaticky přihlášen oběd č. 1
• Zaplacenou stravu, v době nepřítomnosti ve škole, je třeba ODHLÁSIT. Pouze první
den nepřítomnosti se strava vydává do jídlonosiče dle zák.561/2004

Sb a vyhl.

107/2005Sb. - v ŠJ ZŠ v čase 11.00-11.40.00 hod.
• Pokrm je určen k okamžité spotřebě!!!
• O veškerých změnách informujte ŠJ vždy do 15. v měsíci /změna č. účtu, změna
telefonu, apod./
• Úřední hodiny kanceláře ŠJ:
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▪

07.00-08.00 hod.

▪

09.30-10.00 hod.

▪

11.00-14.00 hod.

ŠKOLNÍ PROGRAM (Školní online pokladna – ŠOP)

Program nabízí modul Školní online pokladny, objednání stravy, elektronickou žákovskou
knížku, svačinový automat, docházku.
1.

umožňuje bezhotovostně provádět úhradu plateb za akce a služby (školní družina,
návštěvy kina, divadla, platba za sešity, fotky atd.), které pořádá škola. Rodiče zašlou na
podúčet školy finanční hotovost, z té se postupně hradí akce tak, jak se jich dítě účastní.
Kdykoliv je možno kontrolovat zůstatek, množství akcí, kterých se žák zúčastnil.

2.

Automat – Svačina možno povolit nákup dotovaného mléka a potravin z automatu
(rodič může volit sortiment, četnost a množství nakupování). Obsluha automatů je přes
čip, který žáci používají ve školní jídelně.

Předpokládané náklady na jednoho žáka v prvním ročníku na celý školní rok činí
1 500,- Kč (pracovní sešity, fotografování atd.) pokud žák navštěvuje školní družinu
3000,- Kč.
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Je nutno průběžně sledovat zůstatek a dle potřeby prostředky doplnit. Prostředky není
nutno vkládat najednou, stačí je průběžně doplňovat, vždy ale s ohledem na dostatečný
zůstatek pro dané období (informace získáte prostřednictvím TU).
Důležité!! – každý rodič provádí registraci jednou bez ohledu na počet dětí, které má ve
škole. Na konci registrace si všechny své děti připojí ke svému účtu. Rodiče žáka, který
má ve vyšším ročníku sourozence registraci neprovádí, pouze zkontrolují po přihlášení
ke svému účtu, jestli mají své dítě (budoucí prvňáček) přiřazeno k ostatním.
Vlastní registrace.
Rádi bychom Vás tímto požádali, abyste provedli v prvním týdnu školního roku 2020/2021 (
září 2020) registraci do Školního programu. Na stránkách školy www.zskucb.cz v sekci
Aktuálně Školní program – registrace naleznete tři soubory: úvodní dopis, informaci
o možnostech Školního programu a přesný návod registrace a posléze i plateb. Po registraci
vyčkejte na schválení a další pokyny třídních učitelů.
Poznámky:
• IČ školy nutné pro registraci je: 00581577
• V případě potřeby kontaktujte Vašeho třídního učitele.
• Prostředky se zasílají na dva odlišné účty:
1. Platby do Školní pokladny (akce, kina, kurzy, sešity, školní družina, …) se
zasílají na podúčet školy, tato platba musí být vždy doplněna variabilním
symbolem (ten získáte při registraci, číslo Vašeho mobilního telefonu uvedeného
při registraci) a specifickým symbolem
2. Platby Svačina a dotované mléko, opět musí být vyplněn variabilní symbol.
• Peníze převést s dostatečným časovým předstihem, vlastní převod trvá 1 – 2 dny.
Doporučuji do poznámky platby uvádět jméno a třídu dítěte (dětí).
V září po nástupu vašeho dítěte do školy obdržíte návod a přístupové údaje do
informačního systému školy BAKALÁŘI. Tento systém umožňuje získat veškeré
informace o docházce vašeho dítěte (známky, rozvrh, učivo, přehled docházky).
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