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ŠKOLSKÉ SLUŽBY
Š KO LN Í JÍ D E LN A
Školní jídelna zajišťuje stravování (výdej oběda) jen ve dnech školního vyučování.
Obvykle k výdeji obědů dochází v časech od 11:30 do 14:15 hodin.
Každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce), vyplní přihlášku ke stravování a obdrží kopii
provozního řádu školní jídelny a zakoupí si stravovací kartu nebo čip. Dítě si objednává den
předem hlavní jídlo z dostupného výběru (alespoň jedno jídlo bývá bezmasé, případně dietní).
Jídlo (polévka, hlavní jídlo, dezert a nápoj) je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené
stravy. Žák se prokazuje vložením kreditní karty do čtecího zařízení, které signalizuje objednání
oběda. Případnou ztrátu nebo znehodnocení kreditní karty nebo čipu je nutné nahlásit v kanceláři
školní jídelny a zakoupit si novou kartu nebo čip.
Příspěvky na stravování se platí vždy v předchozím měsíci.
Ceny obědů se pohybují kolem 30,- Kč na den.
Odhlásit oběd z důvodu nepřítomnosti žáka je obvykle možné do 8,00 ráno osobně, mailem,
telefonicky nebo pomocí webové aplikace dané školy. Řádně odhlášené obědy se odečítají z
platby za příští měsíc.
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
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Š KO LN Í DR UŽI N A
Školní družina (ŠD) umožňuje dětem zůstat ve škole i před a po vyučování pod dohledem
vychovatelů/ek. Děti si mohou ve ŠD hrát, psát domácí úkoly a chodí na pravidelné procházky.
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti (viz kroužky), odpočinku žáků, částečně
také dohledu nad žáky. Pokud chce rodič využít služeb ŠD, je třeba odevzdat zápisový lístek
(přihláška). Je přednostně určena nejmladším žákům (obvykle 1. až 3. třída).
Pokud nemůžete dítě z družiny vyzvedávat rodič jako zákonný zástupce, musí dát družině souhlas
s tím, aby dítě vyzvedla jiná osoba.
Platba za družinu je obvykle 1200,- Kč za pololetí.
Provozní doba ŠD bývá na školách od 6:30 do 7:45 h. a od 11:30 do 17:30 hodin. Do školní družiny
přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelů/ek. Pokud ostatní třídy končí
později, předá děti vychovateli/ce do školní družiny učitel/ka, která vyučovala poslední hodinu.
Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
ředitele z družiny vyloučen.
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SCHOOL MEALS AND AFTERSCHOOL CLUB
SC H OO L CA NT E E N
School canteen prepares meals (lunches) only on school days.
Lunch is usually available from 11:30 am till 2:15 pm.
Each boarder (legal guardian if it‘s a child) fills in an application form for school lunches, receives
a copy of the school canteen rules and regulations and buys a lunch card or a chip. Children can
order a meal from available menu the day before (at least one meal on the menu is vegetarian or
dietary).
Only registered boarders get a meal (soup, main course, dessert and a drink) and it has to be paid
in advance. Pupils insert their cards into a reading device, which shows that lunch was ordered. If
your child loses the card or the chip or if it is damaged, you need to inform the school canteen
office and buy a new one.
The meals should be paid the previous month.
The price of school lunches is around 30,- CZK a day.
Lunch can be canceled due to the pupil‘s absence usually up to 8 o‘clock by person, mail, phone
or web application. Properly canceled lunches are deducted from the payment the following
months.
You must pay for lunches that were not properly canceled or picked up.
AF T ER SC H O OL CL UB
After school club allows the children to stay at school under the supervision of teachers before or
after classes. They can play, do homework, go for regular walks. The main purpose of after school
club is to offer interesting activities (see extracurricular activities), relaxation and also provide
supervision over children. If parents are interested in the services of the after school club, they
must fill in an application form. The youngest children have priority (grade 1-3).
If the parents as legal guardians are not able to pick up the child, they must provide the after
school club with a written consent that the child will be picked up by a different person.
The after school club i\s usually 1200,- CZK a term.
The opening hours of the AC are usually from 6:30 to 7:45 am and from 11:30 am to 5:30 pm. The
pupils come to the afterschool club accompanied by the afterschool club teachers. If the classes
end later, the class teacher who taught the last lesson hands the children over to the afterschool
club teacher.
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If a pupil continuously violates the school regulations and the club‘s activities, the principal can
expell him/her.

