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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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SERVICIOS DE LA ESCUELA
SC H OO L CA NT E E N
El comedor escolar asegura la alimentación (entrega de almuerzo) solo en los días de clase.
Normalmente el almuerzo se sirve de 11:30 a 14.30.
Cada comensal (en niños, su representante legal) rellena una hoja, recibe una copia del
reglamento del comedor y se compra una tarjeta de alimentación o un chip. El día antes el niño
mira el menú y pide el almuerzo (al menos una comida del menú es vegetariana o de dieta). Solo
los niños registrados y que han pagado reciben la comida (sopa, plato principal, postre y bebida).
El alumno demuestra que se apuntó al almuerzo poniendo su tarjeta de pago sobre el lector de
chips. Si el niño pierde o daña su tarjeta de crédito o chip debe anunciarlo a la oficina del
comedor de la escuela y comprarse otra.
El pago del comedor se hace siempre en el mes anterior.
El precio del almuerzo es sobre las 30 Kč por día.
El día que su hijo no pueda ir al colegio, puede borrarse del comedor normalmente hasta las 8 de
la mañana, en persona, por email o teléfono o a través de la aplicación de web de su escuela. Las
cancelaciones a tiempo se descuentan del pago del siguiente mes.
Las cancelaciones no avisadas y las comidas no recogidas tendrán que pagarse.
E L C LU B ES C OL AR ( Š KO LNÍ D RU ŽIN A)
El club escolar de después de las clases (ŠD) permite a los alumnos quedarse en el colegio antes
y/o después de las clases bajo el cuidado de monitores. Allí pueden jugar, hacer los deberes,
descansar o salir a pasear, es decir, hacer actividades extraescolares con vigilancia.
El club escolar está básicamente dirigido a niños pequeños (normalmente de primero a tercero).
Para usar este servicio, los padres deben entregar a la ŠD una hoja de inscripción, y una
autorización si la persona que vaya a recoger al niño no sea su representante legal.
El precio del servicio es de unas 1200 Kč por semestre.
El horario suele ser de 6:30 a 7:45 de la mañana y de 11:30 a 17:30 de la tarde. Después de las
clases los alumnos se dirigen al club para pasar el tiempo con las monitoras. Si las clases acaban
tarde, la maestra acompañará al alumno al club y lo dejará al cuidado de las monitoras.
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Si un alumno no respeta el reglamento de la escuela y repetidamente molesta en las
actividades de la ŠD, el director puede tomar la decisión de expulsarlo del club escolar.

