
 Informace školní družiny 
 pro školní rok 2021/2022 

 Ve čtvrtek  1. 9.  je  provoz  školní družiny  od 6:30  hod  do 7:40  hod 
 a od 8:45  hod  do 16:00  hod. 
 Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny 
 v doprovodu třídní učitelky. 

 Děti si 1. 9. vyzvedávejte v 1. oddělení. 
 (Prosíme, zvoňte, nevstupujte do školy.) 

 Děti,  které  do  ŠD  v  daný  den  (dny)  nepůjdou  ,  ale  jsou  do  ní  přihlášeny, 
 musí   mít    písemnou   omluvenku. 
 Prosíme  rodiče,  aby  omluvenka  obsahovala  jméno  dítěte,  přesný  čas 
 odchodu a  zda odchází samo nebo v doprovodu, datum, podpis. 

 V ostatní dny funguje školní družina v normální provozní době -  ranní 
 6:30 hod. - 7:40 hod. (zvonek č.1), po vyučování do 17:00 hod. 

 Rozdělení dětí do oddělení: 
 ●  1. oddělení (2.B, 5.A) - zvonek č. 1 
 ●  2. oddělení (2.A, 5.B) - zvonek č. 2 
 ●  3. oddělení (1.A, 3.A) - zvonek č. 3 
 ●  4. oddělení (1.B, 3.B) - zvonek č. 4 
 ●  5. oddělení (4.B, 5.A) - zvonek č. 5 

 Na základě telefonické žádosti rodičů nelze dítě 
 uvolnit ze školní družiny! 

 Do školní družiny si děti nosí deníček, svačinku  a vhodné 
 sportovní oblečení. 



 Informace školní družiny 
 pro školní rok 2022/2023 

 Ve  čtvrtek  1.  9.  je  provoz  školní  družiny  od  6:30  hod. 
 do 7:40 hod. a od 8:45 hod.  do 16:00 hod. 
 Děti  přihlášené  do  ŠD  odcházejí  po  skončení  výuky  do  družiny  v  doprovodu 
 třídní učitelky. 

 Děti si 1. 9. vyzvedávejte v 1. oddělení. 
 (Prosíme, zvoňte, nevstupujte do školy.) 

 Děti,  které  do  ŠD  v  daný  den  (dny)  nepůjdou  ,  ale  jsou  do  ní  přihlášeny, 
 musí   mít    písemnou   omluvenku. 
 Prosíme  rodiče,  aby  omluvenka  obsahovala  jméno  dítěte,  přesný  čas 
 odchodu a  zda odchází samo nebo v doprovodu, datum, podpis. 

 V ostatní dny funguje školní družina v normální provozní době: 
 -  ranní 6:30 hod. - 7:40 hod. -  nejpozdější příchod  je v 7:20 hod. 
 (zvonek č.1) 
 - po vyučování do 17:00 hod. 

 Rozdělení dětí do oddělení: 
 ●  1. oddělení (1.B, 5.A) - zvonek č.1 
 ●  2. oddělení (3. A, B)  - zvonek č. 2 
 ●  3. oddělení (2. A, B)  - zvonek č. 3 
 ●  4. oddělení (1.A )       - zvonek č. 4 
 ●  5. oddělení (4. A, B)   - zvonek č. 5 

 Na základě telefonické žádosti rodičů nelze dítě 
 uvolnit ze školní družiny! 
 Do školní družiny si děti nosí deníček, svačinku  a vhodné sportovní 
 oblečení. 


