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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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CÁC DỊCH VỤ HỌC ĐƯỜNG
CĂ N T IN N H À TR Ư Ờ N G
Căn tin nhà trường cung cấp bữa ăn (phát ăn trưa) chỉ trong những ngày đi học.
Thường bữa ăn trưa được phát trong thời gian từ 11:30 đến 14:15.
Mỗi thực khách (người đại diện pháp lý của trẻ), phải điền đơn đăng ký ăn uống và sẽ nhận được
bản sao quy tắc hoạt động căn tin và mua thẻ hoặc chip. Trẻ sẽ tự đặt đồ ăn trong danh sách các
món ăn một ngày trước (sẽ có tối thiểu 1 món chay, hoặc món cho chế độ ăn kiêng).
Đồ ăn (súp, món chính, món tráng miệng và nước uống) chỉ được phát khi đã thanh toán và đăng
ký đồ ăn. Học sinh sẽ chứng minh qua việc đặt thẻ vào máy kiểm tra loại đồ ăn đã đặt trước. Nếu
bị mất hoặc làm hỏng thẻ hay chip, bạn phải thông báo ngay lên văn phòng căn tin nhà trường và
mua thẻ hoặc chip mới.
Tiền ăn thường phải đóng một tháng trước.
Giá một bữa ăn trưa thường là 30,- Kč/ngày.
Cắt ăn trưa vì lý do vắng mặt học sinh thường đến 8 giờ sáng, trực tiếp, qua email, điện thoại
hoặc qua ứng dụng trên mạng của nhà trường. Những bữa trưa được cắt đúng thời gian sẽ được
trả lại tiền trong tháng tiếp theo.
Những bữa trưa không được cắt, không đến lấy sẽ không được hoàn lại.
DR UŽ IN A 1
Družina (ŠD) tạo điều kiện cho trẻ em ở lại trường trước và sau giờ học dưới sự giám sát của nhận
viên giáo dục. Trẻ em có thể chơi tại ŠD, viết bài tập về nhà và được đi dạo thường xuyên. Nhiệm
vụ chính của ŠD là cung cấp các hoạt động giải trí (xem các môn ngoại khóa), cho học sinh nghỉ
ngơi và một phần cũng là để trông coi học sinh. Nếu phụ huynh muốn sử dụng dịch vụ ŠD, thì cần
nộp đơn đăng ký. Các học sinh nhỏ tuổi sẽ được ưu tiên (thường là học sinh lớp 1 đến lớp 3).
Nếu phụ huynh như người đại diện pháp lý không thể đón con từ družina về được, thì phải nộp
cho družina giấy đồng ý cho người khác đón con mình.
Học phí của družina thường là 1200,- Kč một học kỳ.
Thời gian hoạt động của ŠD tại các trường thường là từ 6:30 đến 7:45 và từ 11:30 đến 17:30. Các
học sinh đến družina sau khi kết thúc giờ học dưới sự hướng dẫn của các nhân viên giáo dục. Nếu
những lớp khác kết thúc muộn hơn, giáo viên sẽ là người bàn giao học sinh cho nhân viên giáo
dục vào družina sau khi kết thúc giờ học cuối cùng.
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Nếu học sinh thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường và các hoạt động của družina, học sinh
đó có thể bị khai trừ khỏi družina qua quyết định của hiệu trưởng.
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Lớp các học sinh cấp một tham gia sau khi đi học chính quy

