
INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. 
 

Provoz školní družiny: ranní od 6.00 hod. do 7.40 hod. 

                                     odpolední od 11.40 hod. do 16.30 hod. 

Přihlášení žáka do ranní družiny bude zaznamenáno v přihlášce, dítě lze zařadit i průběžně dle 

potřeby po dohodě s vychovatelkou. 

Žák přihlášený do ŠD je ten, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku (s dobou odchodů, 

specifickými upozorněními, zdravotním stavem, potížemi) stvrzenou podpisem rodičů či 

zákonných zástupců. 

 

Pokud dojde ke změnám v odchodech (kroužky, tréninky) je nutné je nahlásit písemně, a to 

i v případě změny na jeden den. Písemné sdělení musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu 

odchodu a podpis rodiče.  

V případě, že si žáka budou rodiče vyzvedávat sami, je nutné dodržet dobu vyzvedávání 

stanovenou vychovatelem nebo informovat předem o hodině vyzvednutí. Mezi dobou od 

cca 13.00 hod. do 15.00 hod. mohou být děti mimo místnosti ŠD (lesopark, hřiště, procházka 

městem, odborné učebny…). V této době si děti nevyzvedávejte, dochází k narušování 

hlavní činnosti ŠD. 

Je nutné také upřesnit, která osoba si dítě přebere (sourozenec, prarodič…). 

 

Pro pobyt ve školní družině žák potřebuje: starší sportovní oblečení, obutí pro pobyt                            

v tělocvičně a přírodě. Vše označit či podepsat. 

 

V rámci školní družiny budou od 1. 10. 2020 pracovat zájmové kroužky. Jsou bezplatné 

a   nejsou povinné. Se zaměřením kroužků budete písemně seznámeni na konci září 2020. 

 

Po celou dobu provozu školní družiny mají žáci k dispozici čaj. Na úhradu pitného režimu 

žák přispívá částkou 10,- Kč měsíčně. Je možno zaplatit na období delší, popř. na celý školní 

rok. Čaj se platí u vychovatele. 

 

Úplata za školní družinu činí 150,- Kč měsíčně a to pouze bezhotovostním převodem. Vždy 

je nutno uvést variabilní symbol dítěte – ten je uveden v žákovské knížce – a za něj dopsat 

číslici 1.  

Pokud dítě dochází jen na ranní družinu, úplata je 25 Kč měsíčně. 

Platbu lze provést pouze pololetně nebo na celý školní rok. 

Data splatnosti:  1. pololetí do 30. 9. 2020 

                                  2. pololetí do 28. 2. 2021 

 

V případě odhlášení žáka ze školní družiny se poplatek vrací. Prosíme, uschovejte si vždy 

doklad o převodu peněz či ústřižek o zaplacení. Pokud není uveden správně variabilní symbol, 

obtížně se dohledává platba. 

 

Prosíme zákonné zástupce, aby se seznámili s vnitřním řádem, který je umístěn na webových 

stránkách školy, popřípadě k nahlédnutí u vychovatele. 

V případě nutnosti či jakýchkoliv dotazů volejte vychovatelky ŠD – tel. 774 735 622. 

 

 

 

 

 


