
   Š K O L N Í    D R U Ž I N A  
  

 
Školní družinu mohou navštěvovat děti od prvních do pátých tříd.  
 
Ranní provoz (děti jsou spojeny v jednom oddělení):        6. 00  – 7. 35 hodin 
Provoz v jednotlivých odděleních:          11.35 – 14.30 hodin 
Odpolední provoz (děti jsou spojeny v jednom oddělení):     14.30 – 16.00 hodin 
Zájmové kroužky:       14.30 – 15.30 /16.00/ hodin 

  
 Děti jsou rozděleny do čtyř oddělení. Děti z prvního ročníku chodí společně do 
jednoho oddělení, aby mohly vykonávat aktivity přiměřené jejich věku. 
 Školní družina nabízí například různé besedy, soutěže, kurzy, prázdninové akce, ale 
také zájmové kroužky. V letošním školním roce to je Všeumílek (výtvarně zaměřené 
činnosti), Taneční kroužek (děti se tu naučí různé taneční sestavy a mohou se účastnit 
vystoupení), Sportovky (sportovní aktivity všeho druhu v tělocvičně, ale také plavání), 
Angličtina pro začátečníky, pro starší děti Florbal, Zahradník, Keramika, Deskové hry a další. 
V rámci činností navštěvujeme s dětmi také školní tělocvičnu, bazén a školní hřiště.  
 S dětmi pracujeme podle různých měsíčních námětů a snažíme se o rozšíření jejich 
znalostí, dovedností, zájmů a aktivit.  
 Ve školní družině je umožněno dodržování pitného režimu a to dodávkou šťávy či čaje 
ze školní jídelny. 
 Poplatek za školní družinu je stanoven na 75,- Kč za měsíc a hradí se dvakrát ročně (v 

říjnu za září až prosinec a v lednu za leden až červen). Děti nezapsané v ŠD hradí poplatek za 
kroužky (platba se provádí ve stejném období jako u poplatku za ŠD).  Děti, které navštěvují 
kroužky a jsou zapsané ve školní družině, poplatek za kroužky již nehradí. Poplatky slouží na 
zakoupení materiálu k činnostem, k nákupu odměn pro děti a dovybavení družiny 
pomůckami, hračkami, hrami atd.  
 S činností školní družiny se můžete seznámit na www stránkách školy a v městském 
zpravodaji. 
     
    Těšíme se na Vás i Vaše děti. 
         Vychovatelky školní družiny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


