
 
    
 
 

        Š K O L N Í     
        D R U Ž I N A  
  
Školní družinu mohou navštěvovat děti od prvních do čtvrtých 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: dle typu kroužků     14.30 – 16.00 hodin 
  
 Děti prvních tříd se vždy snažíme rozdělit do oddělení tak, aby byly děti ze stejné třídy 
společně.  
 Školní družina nabízí například různé besedy, soutěže, kurzy, ale také zájmové 
kroužky. Například Všeumílek (výtvarně zaměřený kroužek), Taneční kroužek (děti se tu 
naučí různé taneční sestavy a mohou se účastnit vystoupení), Sportovky (sportovní aktivity 
všeho druhu v tělocvičně), Angličtina pro prvňáčky (seznámení dětí hravou formou s tímto 
jazykem), pro starší děti Florbal 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 se hradí dvakrát ročně (v září za září až prosinec 400,- Kč a 
v lednu za leden až červen 600,- Kč). Výše měsíčního poplatku je stanoven na 100,-Kč. 
Poplatky slouží na zakoupení materiálu k činnosti, k nákupu odměn pro děti a dovybavení 
oddělení hračkami, hrami atd. Děti, které jsou zapsané k docházce do školní družiny, mají 
zájmové útvary ŠD zdarma. Děti, které nejsou zapsány v ŠD, platí za kroužek měsíční 
poplatek 20,- Kč a to dvakrát ročně, stejně jako poplatek za školní družinu. 
 S činností školní družiny se můžete seznámit na www stránkách školy. 
        
Těšíme se na Vás i Vaše děti. 

vychovatelky školní družiny 
 



 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 
 
Telefonní číslo: 702593845, 516498921 
 
Docházka dítěte do ŠD:  
- začátek dle rozvrhu dětí 
- rodič si zápisem do deníčku určí odchody dítěte ze ŠD. Možnosti jsou tyto: 
 - dítě odchází samo v určený čas  
 - dítě si vyzvedne rodič či jiná určená osoba 
 - dítě přechází do ZUŠ, náboženství či jiného zájmového útvaru a potom opět podle 
písemného pokynu rodičů jde domů nebo se vrací do ŠD 
 - dítě může docházet do ŠD pouze některé dny v týdnu – dle potřeby rodičů 
 
Omlouvání nepřítomnosti: 
- v případě nemoci dítěte komunikujeme s třídním učitelem, nemusíte omlouvat 
- v případě odchodu dítěte po obědě nebo v jiný čas, než je určeno rodiči v deníčku – 
VÝHRADNĚ PÍSEMNĚ nebo OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE RODIČI! Je to z důvodu 
bezpečnosti dětí. Nebudeme brát v potaz telefonické omlouvání, omluvenky pomocí sms 
ani e-mailem! 
Do omluvenky v deníčku uveďte datum a čas odchodu dítěte a Váš podpis.  
 
Vybavení dítěte do ŠD: 
- dle zvážení převlečení (tepláky, mikina) 
- svačina (dle délky pobytu v ŠD) 
 
Pobyt dítěte v družině v době ředitelského volna: 
- děti dostanou před ředitelským volnem návratky, kam písemně uvedete, zda máte zájem  
o umístění dítěte do ŠD. Také uvádějte způsob a čas odchodu dítěte (zda dítě někdo 
vyzvedne, či má jít samo) 
- v případě dostatečného zájmu bude provoz ŠD zajištěn (zpravidla v době od 8.00 do 14.00 
hodin 
- v době prázdnin, které jsou v průběhu školního roku, je zajištěn provoz při přihlášení 
dostatečného počtu dětí a probíhá zpravidla v době od 8.00 do 12.00 hodin, v době letních 
prázdnin je to první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu 
 
 
 


