
 

 

Informace o školní  družině 

 

ŠD je určena žákům 1. stupně naší ZŠ. S  ohledem na kapacitní možnost přijímáme přednostně žáky 

1.  – 3. tříd. 

 

Zápis do školní družiny 

Žáci jsou přijímáni do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisového lístku), kterou rodiče obdrží 

na první schůzce rodičů v červnu k předběžnému nezávaznému vyplnění údajů, následně pak opět 

první školní den 1. 9. 2021 k úplnému a závaznému zadání rozsahu docházky žáka a způsobu odchodu 

žáka ze školní družiny. Změny v docházce žáka či v osobách, které jsou zákonným zástupcem uvedené 

na zápisovém lístku, sdělí zákonný zástupce paní vychovatelce písemně do žákovské knížky žáka.  Školní 

družina nebude moci reflektovat změny na základě telefonické žádosti. 

 
Platba za ŠD: 
Cena za ŠD je 200 Kč za měsíc. 

Na školní rok 2020/21 vybíráme částku ve dvou splátkách: 

1 000 Kč za první pololetí zaplaťte prosím převodem do konce září, 1 000 Kč za druhé pololetí do konce 
února. Ve sdělení pro příjemce uveďte vždy jméno dítěte, třídu a zkratku ŠD. 

Číslo účtu: 27-0714740297/0100         
Variabilní symbol: identif. číslo dítěte 

  

Provoz školní družiny 

Ranní družina začíná v 6:30 hodin ráno, odpolední provoz končí v 17:00 hodin. 

Docházka do ranní družiny není povinná, možný příchod do ranní družiny je od 6:30 do 7:30 hodin, 

potom se budova školy zamyká. 

 

Odpolední družina 

V programu školní družiny budou pevně stanovené časy pro bloky jednotlivých aktivit v rámci družiny, 

kroužků týkajících se dětí z družiny a možnosti vyzvedávat děti.  V zájmu naplnění účelu školní družiny 

jako bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času žáků, odpočinku a relaxace budou děti 

předávány zákonným zástupcům či osobám jimi určenými v předem daném čase. 

 

Aktivity školní družiny 

1. poobědová aktivita - 12:20-13:20 

2. pobyt venku - 13:30-14:30 

3. 14:30 – 15:30 svačina + hygiena ve ŠD nad školní jídelnou, odchod na kroužky 

4. pobyt venku v případě příhodného počasí -15:30 -17:00 

 

Časy určené pro vyzvedávání dětí 

1. 12:00-13:30 

2. 15:00-17:00 

V čase mimo výše uvedené (v případě návštěvy lékaře či rodinných důvodů) bude možno dítě předat 

doprovodu pouze výjimečně.  

V případě, že dítě odchází samo, děje se tak také ve výše daných časech. 

Žáci nesmějí opustit prostor školní družiny bez svolení školní vychovatelky. 

 



 

 

 

 

S sebou do školní družiny 

Žáci by měli mít na odpolední zájmovou činnost (pobyt venku) oděv i obuv na převlečení, které lze 

nechat ve třídách ŠD, popř. v  šatnách. Osobní věci musí být označeny. 

 

Doporučujeme nenosit do školy cenné předměty, hračky a větší obnosy peněz. Mobilní telefon lze 

v ŠD používat pouze výjimečně (komunikace s rodiči-viz. Vnitřní řád ŠD). 

 

Žáci, kteří zůstávají ve ŠD po 14:30 hod., by měli mít s sebou svačinu a  plastovou lahev na pití. 

 

 

Bezpečnost dětí 

Žáci jsou seznámeni s bezpečností při hrách a zájmových činnostech ve ŠD. Každé zranění jsou povinni 

ihned nahlásit vychovatelce. Závažnější zranění je oznámeno okamžitě rodičům. 

Žáci navštěvující ŠD jsou povinni řídit se řádem ZŠ i ŠD a dodržovat pokyny vychovatelek. Za opakované 

nedodržování vnitřního řádu lze přerušit docházku žáka do ŠD (podrobněji ve VŘ ŠD na webu ZŠ). 

 

 

 

Kontakty na školní vychovatelky 

V případě dotazů kontaktujte paní vychovatelku Vašeho dítěte na níže uvedeném e-mailu 

nebo  telefonicky. Více informací o školní družině naleznete na webových stránkách školy: www. 

zssnp.cz 

 

vankova@edu-zssnp.cz  

machova@edu-zssnp.cz   

neupauerova@edu-zssnp.cz 
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