
 

Vítejte ve školní družině 

 
CO DÁT DÍTĚTI DO DRUŽINY 

• Oblečení na převlečení (v podepsaném sáčku mohou zůstat v družině). 

• Papírové utěrky (1 menší role). 

• Papírové kapesníky (velká krabice – 200 ks nebo balení po 10 ks balíčků). 

• Toaletní papír (stačí 1 ks). 

Každý rok se hromadí nepodepsané oblečení, které nikomu nepatří. Prosíme rodiče, aby každý kus oblečení 

podepisovali. Oblečení dávejte dle aktuálního počasí a ročního období (dle potřeby i náhradní boty).  

 

 

PŘIHLAŠOVACÍ ZÁPISNÍ LÍSTEK 

• Musí být řádně vyplněný – z obou stran. 

• Musí obsahovat 2 telefonní kontakty, na kterých bude rodič zastižen v případě potřeby (dítěti je nevolno, 

teplota, není vyzvednuto do konce provozní doby ŠD...). 

• V případě, že má dítě odcházet samo bez doprovodu a není tak uvedeno v zápisním lístku, musí mít dítě 

řádně vyplněný lístek (jméno dítěte, datum a čas odchodu, podpis zákonného zástupce). 

• !!! Nezapisujte tyto žádosti do žákovských knížek, notýsků ani neposílejte SMS či nevolejte (lístek musí 

zůstat v družině)!!! 

• Jakoukoli změnu v údajích, prosím, okamžitě nahlaste paní vychovatelce. 

 

 

PŘÍSPĚVEK ŠD 

1. CELOROČNÍ PŘÍSPĚVEK 

- 300,- Kč (30,- Kč na měsíc) 

-  je hrazen jednou ročně na začátku září, pouze hotově. 

- Poplatek uhraďte paní vychovatelce vašeho dítěte, bude využíván jen v daném oddělení 

- Příspěvek je čerpán na odměny, nápoje, pomůcky, popř. úhrada některých akcí… 

- Vyúčtování je vždy k nahlédnutí u Vaší paní vychovatelky. 

2. MĚSÍČNÍ POPLATEK (Na provoz ŠD) 

- 200,- Kč, je pevně stanoven bez nároků na slevy (prázdniny, nemoc…) 

-  je hrazen vždy do 26. každého měsíce školní docházky. 

-  Lze hradit převodem (3 dny předem), do příkazu uveďte jméno dítěte, třídu a že se jedná o poplatek na ŠD. 

- Poplatek lze také hradit v hotovosti vedoucí paní vychovatelce H. Procházkové (1. odd. ŠD). 

- Příspěvek jsou rodiče povinni uhradit i v případě, že dítě družinu nenavštěvuje, ale je stále přihlášené. 



STRAVENKY 

• Dle družinového řádu je rodič povinen dítěti zakoupit obědy včas a nejpozději den předem.

• Odhlášení obědů provádí rodič ,  nejpozději den předem osobně či telefonicky 417563487.

• Stravenky lze zakoupit přímo v jídelně nebo převodem (3 dny předem). Do příkazu uveďte jméno dítěte,

třídu a že se jedná o stravné.

• Zakoupené stravenky osobně odevzdejte nenastříhané své paní vychovatelce (můžete je zanechat i u

okénka), u převodu budou samozřejmě paní vychovatelce předány.

INFORMAČNÍ TABULE ŠD (doporučujeme sledovat) 

• Nachází se ve vestibulu zadního vchodu (u zvonků ŠD).

• Důležité informace o provozu družiny (družinový řád, rozpis družin, akce…).

CHOD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

• Ranní družina 6:00 – 7:40 (děti jsou odvedeny ke školním šatnám).

• Odpolední družina 11:40 – 16:30.

• V případě mimořádných změn jsou rodiče informováni dopředu na informační tabuli.

• 13:00 – 15:00 děti se nemusí nacházet v areálu školy (vycházka…), není rodičům oznamováno.  V případě 
nutnosti je nutné domluvit se s paní vychovatelkou včas.

• Děti si rodiče vyzvedávají pomocí zvonků ŠD, rozpis zvonků je na tabuli.

• Vstup do prostoru šaten a družin bez předchozí domluvy je zakázán.

• Dopředu jsou hlášeny větší akce (výlety, představení, celodenní družinové výlety…)

Pořádek dělá přátele, a proto prosíme všechny rodiče, aby jakékoli dotazy či problémy řešili nejdříve osobně 

se svou paní vychovatelkou, děkujeme. 


