
INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY – Školní rok 2022/2023 
Oddělení ŠD a jejich vychovatelky: 

ŠD I – „Červeňásci“ – Bc. Veronika Kovářová 

ŠD II – „Modrásci“ – Štěpánka Syrovátková 

ŠD III – „Žluťásci“ – Pavel Havlík 

ŠD IV – „Zeleňásci“ – Jolana Janečková 

Provozní doba ŠD: 

Ranní družina:  6:30h – 7:40h, při dělené výuce do 8:45h 
Odpolední družina: 11:40h – 16:30h 

Příchod do ranní ŠD nejpozději do 7:30, při děleném vyučování do 7:30 nebo mezi 7:40 – 
8:45h. 
Zvoňte na zvonek ŠD I – „Červeňásci“ – platí pro všechna oddělení pro ranní družinu. 

Odchod dětí po obědě nejpozději do 13:30 nebo následně od 15:00 do 16:30.  

Po 16:30 je každá započatá hodina zpeněžena částkou 500 Kč. 

Čas mezi 13:30 a 15:00 je vyhrazen pro výchovné a vzdělávací činnosti nebo pobyt venku.  

V jiné době než je uvedeno, nebude umožněn žákům vstup do budovy školy a též 
vyzvedávání a uvolňování dětí z ŠD. 

V době venkovního pobytu nebude umožněno žákům z jakýchkoliv důvodů setrvávat 
v prostorách školy – zejména pokud se jedná o stavy po nemoci, nachlazení atd. 

Uvolnění dítěte v jinou dobu, než je uvedeno v zápisovém lístku (samostatný odchod dítěte 
z ŠD), je možné pouze zprávou přes DMsoftware nebo písemnou žádostí nejpozději do 
11:00 daného dne.  

V obou případech musí být v žádosti uvedeno jméno a příjmení uvolňovaného dítěte, datum 
a čas odchodu, a podpis zákonného zástupce. Na telefonické či ústní žádosti o uvolnění dítěte 
z ŠD nebude brán zřetel.  

Nemoc / nachlazení / úraz 

V případě projevu onemocnění/vážného úrazu u Vašeho dítka, Vás budeme neprodleně 
kontaktovat s co nejrychlejším vyzvednutím. 

Postup při vyzvedávání dětí ze ŠD 

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny zvoňte prosím na označené zvonky takto: 

• ŠD oddělení I. „Červeňásci“ – zvonek ŠD I 
• ŠD oddělení II. „Modrásci“ – zvonek ŠD II 
• ŠD oddělení III. „Žluťásci“ – zvonek ŠD III 
• ŠD oddělení IV. „Zeleňásci“ – zvonek ŠD IV 



 Pro lepší orientaci jsou jednotlivé zvonky barevně odlišeny. 

Po zazvonění a představení se rodiče, prarodiče či jiné zmocněné osoby, oznamte celé 
jméno dítěte, které vyzvedáváte a poté na něj počkejte ve vstupní hale školy. 

 Co potřebují děti do školní družiny 

• převlečení na pobyt venku dle ročního období a aktuálního počasí, vše podepsané a 
uložené v látkovém sáčku. Je vhodné přidat i pláštěnku pro případ deštivého počasí. 

• plastovou lahev na pití 
• dostatečnou svačinu 
• 1ks ovocného sirupu na školní pololetí 
• 1 balení papírových kapesníčků na školní pololetí 

Upozornění! 
Hračky z domova si děti nosí do ŠD na vlastní odpovědnost a není dovoleno hračky ve školní 
družině měnit s ostatními dětmi. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi dětmi a 
rodiči. 

 Platba za docházku do školní družiny: 

Příspěvek za docházku do školní družiny činí za každý započatý měsíc 250 Kč. Částku 
prosíme uhradit bezhotovostním převodem a to následujícím způsobem: 

První platba: září až prosinec – 1000,- Kč – do konce měsíce září 

Druhá platba: leden až červen – 1500,- Kč – do konce měsíce ledna 

Číslo účtu: 5470132/0800 – vedený u České spořitelny a.s. 

Na platebním příkazu nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který Vám bude sdělen 
v průběhu měsíce září. Ve zprávě pro příjemce uvádějte vždy celé jméno žáka, za kterého 
je platba prováděna. 

V případě neplacení za ŠD může být dítě z oddělení vyřazeno. 

Pozor: variabilní symbol se každý rok mění, proto si jej prosím změňte i ve Vašem trvalém 
příkazu. 

 Odhlášení z ŠD: 

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítko již školní družinu navštěvovat nebude, je potřeba mne 
písemně na tuto skutečnost písemně/osobně upozornit a následně se osobně zastavit 
podepsat, případně podepsaný doručit příslušný formulář k tomu určený. Bez toho po Vás 
bude i nadále požadována platba za každý započatý měsíc. 

 

Při nejasnostech prosím kontaktujte vychovatelky ŠD. 

  

  



Kritéria k zařazení dítěte do ŠD: 

1. Žák přihlášený k pravidelné docházce do ŠD 
2. Ročník ZŠ – v pořadí PT, 1., 2., 3., 4. a 5. třída 

V případě nerozhodnosti shodě všech kritérií u více žáků bude o umístění dítěte do 
ŠD rozhodnuto na základě losování. 

Děkuji za Vaši pozornost a těším se na následnou spolupráci. 

Bc. Veronika Kovářová – vedoucí vychovatelka ŠD 

 

ráda bych Vás všechny ještě požádala, aby Jste v rámci epidemiologického opatření NEVSTUPOVALI do 
vnitřního prostoru školy. Na své ratolesti čekejte prosím pouze před hlavními dveřmi. Prosím o předání 
této informace mezi rodinnými příslušníky pověřené k vyzvedávání Vašich dětí.  
Omezte prosím také nošení vlastních hraček a předmětů do školy na minimum. 

Dále pak neposílejte do školy a školní družiny své děti, které se nebudou cítit dobře. Jedině tak společně 
předejdeme všem různým rizikům. 

Za celý tým družiny Vám předem moc děkuji za respekt a spolupráci.  
S pozdravem, 
Bc. Veronika Kovářová – vedoucí vychovatelka ŠD 

 


