
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa,  

Mánesova 1526,  

příspěvková organizace 
 

Informace pro rodiče 
 
1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD) a školního klubu (dále jen ŠK) je každý pracovní den 

od 6,30 do 16,30 hod.  

2. Měsíční poplatek ve ŠD, ŠK činí 200,--Kč. Poplatek je splatný ve 3 platbách dle rozpisu (viz tabulka), 

nebo jednorázovou platbou na celý školní rok, na účet u České spořitelny, Česká Lípa, číslo účtu: 

904207389/0800, variabilní symbol přidělí paní vychovatelky.  

 

četnost plateb termín splatnosti úplaty částka  

1. platba   do 15. 10.  800,-- Kč 

2. platba   do 15.12. 600,-- Kč 

3. platba  do 15.3. 600,-- Kč 

 

Neplacení příspěvku v časném termínu je považováno za porušení Vnitřního řádu ŠD a ŠK bude 

mít za následek vyloučení dítěte ze zařízení 

3. Vyplněné přihlášky do týdne vraťte (telefon do zaměstnání rodičů, zdravotní stav dítěte, odchody). 

4. V případě změny odchodu dítěte dejte písemnou zprávu, netelefonujte. 

5. Seznamte se s provozním řádem ŠD a ŠK, který je umístěn v přízemí budovy a webových stránkách 

školy v sekci „Dokumenty“ 

6. Dejte dětem převlečení na ven, označené. 

7. Obědy přihlásit ve školní jídelně (mobil 721 650 062) a uhradit vždy do konce měsíce na další měsíc, 

rodiče si přihlášení i odhlášení stravy zajistí sami. 

Výběr jídel je možné objednávat na webové stránce školy www.zstyrsceskalipa.cz – v sekci objednávka 

jídel. 

8. Děti ze školní družiny chodí v době od 13,00 do 15,00 hod. v některých dnech na vycházky. Chcete-li 

dítě vyzvednout v tomto čase, dejte vědět písemně. 

9. Telefonické spojení do školní družiny a školního klubu: 

Pevná linka: 487 829 242 -  budova ZŠ (školní klub p.v. Lopušanová) 

               487 829 232 – budova ZŠ (školní družina p.v. Sedláčková, Majorová) 

    487 289 228 – budova ZŠ (školní družina p. v. Tomíčková) 

Mobil:     606 177 628 – budova ŠD (školní družina) 

    

10. Děti navštěvující ŠK jsou povinny přijít do ŠK nejpozději do 1 hod. po skončení vyučování. Po uplynutí 

této doby jsou vyřazeny z docházky pro ten den.  

 

--------------------------------------zde odstřihněte a vyplněné vraťte paní vychovatelce ----------------------------- 

 

Potvrzuji tímto, že jsem byl(-a) seznámen(-a): 

 

➢ s vnitřním řádem ŠD a ŠK platným od 1.9.2018 

➢ s vnitřní směrnicí ke stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu platnou od 1.9.2018. 

 

Jméno dítěte: …………………………………………….. 

 

Jméno zákonného zástupce ……………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce ……………………………… 

 

Datum podpisu …………………………………………… 

http://www.zstyrsceskalipa.cz/

