
 

INFORMACE K PROVOZU ŠD 
 

 

 

1) Provozní doba ŠD 

    

ranní družina:  6.00 hod. - 7.45 hod. 

odpolední družina:  11.40 hod. - 17.00 hod. 

V době od 13.15 - 14.30  hodin není povoleno vyzvedávat žáky, pouze ze závažných a předem 

nahlášených důvodů (vycházky, pobyt na hřišti, hlavní činnost ŠD). 

 

2) Přihlašování žáků do ŠD 

 

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci vyplní údaje, které jsou zaznamenány na „zápisním lístku“ 

(rozsah docházky, způsob odchodu dítěte ze ŠD, kontaktní telefon na rodiče či zákonné 

zástupce i další osoby (prarodiče apod.). 

Má-li být dítě uvolněno z družiny jinak než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí 

přinést omluvenku, musí být písemná s přesným časem, datem, na základě, které žák 

odchází ze školní družiny, včetně podpisu rodiče a s doložkou „přebírám právní 

odpovědnost“. Na telefonické zavolání nebudou žáci propouštěni! 

Pokud si dítě vyzvedáváte po obědě, ohlaste to ve školní družině! 

 

3) Příspěvek ŠD 

 

Za pobyt žáků ve školní družině je vybírán poplatek. Platí se vždy půl roku předem (750,- Kč 

za 1. pololetí do konce měsíce září, za 2. pololetí do konce měsíce února). Lze zaplatit 

bankovním převodem - č.ú. 462905349/0800, jako v.s. uveďte číslo žáka přidělené v družině! 

 

4) Provoz ŠD  

 

Provoz školní družiny začíná druhým dnem školní docházky od 6.00 do 17.00 hodin a končí 

posledním dle zájmu a potřeb rodičů. 

V době řádných prázdnin v průběhu školního roku není zajišťován provoz ŠD. 

 

Provoz školní družiny bude probíhat za dodržování současných protiepidemických opatření! 

  

 Školní družina je umístěna v suterénu školy a u vchodu je umístěn videotelefon. 

Rodiče nevstupují do budovy, ohlásí jméno dítěte, představí se a čekají před vstupem! 

 V prostorách ŠD jsou umístěny šatny, a proto je nutné, aby děti měly přezůvky pouze 

do ŠD. 

 Dle uvážení rodičů mají děti v šatně ŠD vhodné oblečení na ven (v sáčcích či igelitové 

tašce). Vše podepsané! 

 

  1. oddělení – 315 617 803                  3. oddělení – 315 617 805 

      2. oddělení – 315 617 804                  4. oddělení – 315 617 819 

 


