Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o.
Straková 522, 252 42 Jesenice - Osnice
e-mail: info@sunnycanadian.cz
tel.: +420 241 430 824

Ranní a odpolední školní družina / Školní klub
Dovolujeme si Vám tímto nabídnout využití ranní a odpolední školní družiny (1. až 4. třída) a školního klubu
(5. až 9. třída a Gymnázium). Školní družina a školní klub zajišťují program pro žáky od 7:30 hod ráno (do
začátku vyučování), a dále odpoledne od skončení vyučování do 17:00 hod. Tyto služby jsou i nadále bezplatné.
Přihlášení dítěte do školní družiny a školního klubu je nutné učinit i v případě, že budete využívat její služby
pouze některé dny v týdnu nebo jen výjimečně na krátkou chvíli.
Provoz školní družiny a školního klubu je zahájen vždy od druhého dne každého nového školního roku.
Vyzvedávání dětí, které do školní družiny a do školního klubu nebudou přihlášeny, probíhá nejpozději do 15
min. po skončení vyučování. Po této lhůtě Vám budou účtovány poplatky za extra hodiny dle platného ceníku
(aktuální cena činí 150,-Kč za každou započatou hodinu.). Starší žáci, i přesto, že mají povolený samostatný
odchod ze školy, na své rodiče někdy přece jenom čekají na recepci školy, a to často více jak 15 min – v rámci
zajištění bezpečnosti Vašich dětí doporučujeme VŠEM rodičům své děti přihlásit do školní družiny či
školního klubu ZDARMA. Přihláška do ŠD nebo ŠK je platná po celou dobu studia žáka na daném stupni v
SCIS. Odhlásit lze žáka pouze písemnou formou. Pobyt žáka ve ŠD/ŠK podléhá dodržování školního řádu
ŠD/ŠK a školy.

Morning and Afterschool Club
Sunny Canadian International School offers a daily Morning and Afterschool Club. This club is organized for
kids who will stay at school after 3:15 pm or arrive to school between 7:30 and 8:30 am. The kids can be in the
Afterschool Club until 5:00 pm. The Morning and Afterschool Club is free of charge (if the child is properly
registered). It is necessary to register your child even if you want to use this club’s service only some days of the
week, or even for a short unexpected time.
The Afterschool Club will start from the second day after the beginning of the school year. Free pick up time for
kids who are not registered for the Afterschool Club ends 15mins after the last lesson or extra course your child
is registered for. If your child is not registered for the Morning or Afterschool Club and stays past the free pick
up time, your account will be charged extra hours at 150 CZK/ per hour. From safety point of view we strongly
recommend that ALL CHILDREN ARE REGISTERED FOR FREE. Application Form for AC or SC is
valid for the whole study time of the Student in SCIS. Sign off from the AC/SC is possible only to be done in the
written form. Staying Student in AC/SC shall be subject to compliance with the school rules of AC/SC and of
the school SCIS.

Přihláška do ranní a/nebo odpolední školní družiny/klubu
Jméno a příjmení žáka: .................................................................. Datum narození: .............................
Třída: ...............................
Datum: ............................. Podpis zákonných zástupců: .........................................................................

Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o.
Straková 522, 252 42 Jesenice - Osnice
e-mail: info@sunnycanadian.cz
tel.: +420 241 430 824

Morning and/or Afterschool Club registration
Student´s name and surname: .............................................................. Date of birth: ............................
Class: ...............................
Date:................................. Signature of Legal Guardians: ......................................................................

