
Informace pro zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují školní družinu 
 
1. Provoz školní družiny  
 

Ranní provoz je od 6,15 – 7,30 hod a zajišťuje ho vždy jedno oddělení. 
 

Odpolední provoz: 
1. oddělení – 11,25 -15,30 hod 

    Jana Urbanová – vedoucí vychovatelka 
 
2. oddělení – 11,25 – 16,00 hod 

    Renata Gašperíková – vychovatelka 

 
 
3. oddělení –  12,30 – 13,45 hod 

    Petra Ulrychová – vychovatelka  

 

 
2. Docházka do družiny 
Rodiče přihlašují děti do školní družiny vždy k 1. září nového školního roku. Na zápisním lístku uvedou 
jméno žáka, způsob odchodu (sám, s rodiči, nebo se starším sourozencem), hodinu odchodu -uvedeno na 
zadní straně zápisního lístku.  
 
3. Od 13:45 do 15:00 hod probíhá ve školní družině hlavní činnost, žádáme proto rodiče, aby tuto činnost 
nenarušovali.  
 
4. Odchody žáků 
Odchody žáků se řídí podle vyplněného zápisního lístku. Odchází-li žák domů v jinou dobu, než je uvedeno 
v zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka, která musí obsahovat: jméno a příjmení žáka, třídu, datum, 
hodinu odchodu a podpis zákonných zástupců. 
Pokud žák omluvenku nemá, řídí se vychovatelka dobou odchodu, uvedeném v zápisním lístku.  
Dítě nelze uvolnit ze školní družiny na základě telefonické omluvenky. 
Družina neodpovídá za bezpečnost žáka v případě jeho samovolného odchodu bez písemného sdělení 
zákonných zástupců nebo bez vědomí vychovatelky. 
Kontakt: 556 720 954 (družina), 556 752 571 (sekretariát školy) 
 
5. Pitný režim 
Je zajištěn.  
 
6. Platba 
Poplatek za školní družinu činí za měsíc 140 Kč + pitný režim 10 Kč. 
Školné se platí v obdobích: září - prosinec, leden - březen, duben - červen.  
Poplatek musí být zaplacen do 15. dne měsíce září, ledna a dubna. 
Poplatky lze platit bezhotovostně na účet školy č. 177 243 7389/0800. Jako variabilní symbol uvádějte 
rodné číslo dítěte (bez lomítka) - do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a platba 
družina.  
 
7. Doporučujeme dát dětem vhodné a viditelně označené převlečení na pobyt venku.  
 

8. Po ukončení vyučování se žáci stravují ve školní jídelně, pak odejdou samostatně do školní družiny, kde 
za ně přebírá zodpovědnost vychovatelka, aktovky si žáci ukládají ve školní družině. 
 
9. Porušování řádu školní družiny projedná vychovatelka s rodiči, při opakovaném porušení může být žák ze 
školní družiny vyloučen. 
 
10. Donést kapesníky v krabičce. 


