
Organizace   školní   družiny:  
 

Přihlašování    a   odhlašování   dětí   do   ŠD:  
● dítě   lze   přihlásit   do   družiny   pouze   písemnou   formou.   Rodiče   řádně   vyplní  

zápisní   lístek    ( ZL ) ,   který   odevzdají   vedoucí   vychovatelce.   Součástí   ZL   je  
vyplnění   odchodů   dítěte   ze   školní   družiny.  

● dítě  může  být  řádne  zapsáno  do  ŠD  a  navštěvovat  ji  pouze  tehdy, když              

má  vyplněný  ZL  a  uhrazenou  platbu  za  pobyt  v  ŠD. Pokud  není             

splněna   jedna   z   podmínek,    dítě    nemůže   navštěvovat   ŠD    až   do   doby,   

než   jsou   obě   podmínky   splněny.  

● odhlásit    dítě   z   družiny   lze   pouze   písemnou   formou   do    odhlašovacího  
formuláře    .   Rodiče   vyplněný   formulář   odevzdají   vedoucí   vychovatelce.  
 

Platba   ŠD:  
Měsíční  poplatek  je  stanoven  ve  výši  200,-Kč.  Platí  se  ve  dvou  splátkách             
převodem  na  účet  školy,  s variabilním  symbolem ,  který  už  děti  mají  přidělený             
nebo   si   jej   vyzvednete   u   hospodářky   školy.  
číslo   účtu:       5259031028/5500  
Specifický   symbol:    101   
 
Termíny   splatnosti:      15.   6.   2019    (období   září   -prosinec)    800,-   Kč  
                                   10.   1.   2020    (období   leden   -   červen)    1200,-Kč  
  
 

Provozní   doba   ŠD:   
● ranní:       od     6:30    hod.    do     7:40    hod.   (příchod   dětí   do   ŠD    nejpozději   

          v    7:25    hod.)   Po   zazvonění   a   ohlášení   jména   dítě   vchází   do   budovy   školy   
          a   poté   do   herny   ŠD.   

● odpolední:      po   vyučování   do     17:00     hod.  
 
 
 
 



Odchody   -    vyzvedávání   dětí   ze   ŠD:  
● od   12:40   hod.   do   13:55   hod.–   zvonit   dle   oddělení  

● od    15:05    hod.   do   15:30   hod.–  zvonit   dle   oddělení  

● od   15:30   hod.   do   17:00   hod.   zvonit   na   1.   oddělení  

● v   době   od    14:00  hod.    do    15:00   hod.    se   děti   nachází    mimo   budovu  

školy,   nelze   si   je   vyzvednout  

● Každé   úterý   v   době   od   13:30   hod.   do   15:00   hod.   se   děti   nachází   mimo  

budovu   školy,   nelze   si   je   vyzvednout     (lze   vyzvednout   do   13:25   hod.  

nebo   od   15:05   hod.)  

Prosíme   rodiče   o   dodržování   této   doby.  
 

Děti,  které  do  ŠD  nejdou v  daný  den  (dny),  ale  jsou  do  ní  přihlášeny,  musí  mít                 
písemnou     omluvenku ,    která   je   k   dispozici   na   webových   stránkách.  
 
Na   základě   telefonické   žádosti   nebo   sms   zprávy   od   rodičů   nelze   dítě   uvolnit  
ze   školní   družiny.  
 

Do   ŠD   si   děti   nosí:  
-   deníček  
-   sportovní   oblečení   (děti   si   jej   nechávají   v   šatnách)  
-   dostatek   pití   a   svačinku  
-   hygienické   potřeby   (každé   dítě   má   u   sebe   kapesníčky)  
 
 
Kontakt   do   ŠD    v   době   od   6:30   -   8:00   hod.;   15:05-17:00   hod.   -    547   422   770,  

603   558   149  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


