
Základní informace školní družiny 
 
 

Provoz: 6:00 hodin  – 16:00 hodin 

Poplatek: 120,- Kč / 1 měsíc. Lze platit i na víc měsíců např. 480,- Kč platba v září, pak 720,- Kč 

v lednu, nebo na celý školní rok 1200,- Kč.  

➢ (úhrada na účet školy – 22437801/0100 – poznámka pro příjemce = jméno dítěte + 

příjmení dítěte + třída) 

➢ nebo hotově v kanceláři školy, do 15. dne v měsíci! 

Příchody: do ranní družiny do 7:00 (zvonek č. 1), po 7:00 přes vchod druhého stupně 

  

Vyzvedávání dětí: 

➢ Po 4. vyučovací hodině (do 12:00) a po 5. vyučovací hodině (do 13:00) na 

základě písemné omluvy, rodiče čekají na děti u šaten 1. stupně (u vchodu přes hřiště); 

dítě nejde do ŠD, ani nejde se ŠD na oběd 

 

➢ Jen ve výjimečných situacích: od 13:00 do 14:30 rodič zazvoní na příslušné oddělení, paní 

vychovatelka mu otevře elektrickým zámkem bílé dveře a dítě si vyzvedává osobně 

v oddělení, odchází přes vchod 2. stupně 

 

➢ Od 14:30 do 16:00 rodič zazvoní na zvonek příslušného oddělení a čeká  

u bílých dveří, kde dítě předá paní vychovatelka mající službu. V případě, že se nedozvoníte 

na příslušné oddělení, zkuste jiný zvonek. Děti mohou být z organizačních důvodů 

přemístěny do jiného oddělení (kroužky, Laguna atd.) 

 

Odchody: samostatné odchody dětí a vyzvedávání dětí mimo stanovenou dobu jen na základě 

písemné omluvy (předtištěný vzor), nebo přes systém bakaláři. Dítě není možné omlouvat 

telefonicky.  

                    

Žáci odcházejí ze ŠD v doprovodu osob, které jsou uvedeny v zápisním lístku nebo samostatně, 

pokud tak mají v zápisním lístku uvedeno. V doprovodu jiných osob jen na základě písemné 

žádosti! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

 

Kino: ohledně promítání filmových představení v kině Květen budete každý měsíc informováni 

přes Bakaláře. 

 

Pobyt venku: doporučujeme dětem dát vhodné náhradní oblečení pro pobyt venku.  

 

   

V zájmu Vašich dětí (i Vás) dodržujte stanovené doby vyzvedávání dětí. Jde především 

o bezpečnost a také tím předcházíme organizačním nedorozuměním. 


