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Základní informace z vnitřního řádu ŠD 
 

K pravidelné školní docházce do ŠD jsou přijímáni žáci 1. až 3.ročníků ZŠ.Žáci 4. a 5. 

ročníků pouze při volné kapacitě ŠD.Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška,kde 

uvedené kontakty musí být dostupné. 

PROVOZ ŠD 
Ranní ŠD - od 6 do 7,40 hodin odpolední – do 17hodin 

V 7,30 hodin již nejsou žáci vpuštěni do družiny.Pro vstup do ranní družiny se používá 

označený zvonek u vchodu. 

ČAS ODCHODU ZE ŠD 
12,30 - 13,30 hodin 

15 -17 hodin 

K vyzvednutí žáka používají rodiče označený zvonek u vchodu.Po nahlášení jména 

dítěte a třídy vyčká rodič na viditelném místě.Zákonní zástupci nemají přístup do 

školy,výjimka 

je první týden v září pro rodiče dětí 1.tříd.Chcete-li osobní kontakt s vychovatelkou /em,nahlašte 

svou návštěvu vždy přes zvonek. 

Telefonicky ani mailem se děti neuvolňují.Pokud žák odchází jinak,než je uvedeno na přihlášce, 

(samostatný odchod),bude propuštěn pouze na základě Žádosti o uvolnění žáka ze ŠD. 

Tyto formuláře jsou k dispozici v družině nebo na webových stránkách školy.O hlavních 

prázdninách(jednodenních a dvoudenních) je ŠD uzavřena.Na ostatní prázdniny se 

provádí průzkum zájmu a pokud se nepřihlásí alespoň 10 žáků, je ŠD uzavřena.O všech 

prázdninách školní jídelna nevaří. 

POPLATEK ZA ŠD 
300 Kč měsíčně 

100 Kč měsíčně pouze ranní ŠD 

Poplatek je rozdělen do dvou splátek. 

Září - prosinec 1200 Kč do 15.9. 
Leden - červen 1800 Kč do 15.1. 

Částka se hradí na účet školy.Po zápisu do ŠD obdrží žák podklady pro platbu,která musí být 

provedena i za dobu nemoci žáka nebo při dlouhodobé nepřítomnosti. 

Zákonný zástupce je povinnen včas zaplatit stravné dítěti, při nezaplacení ho nepustí čip na 

oběd. Čip obrží žák u své třídní učitelky/e. Také obdrží infolístek o možnosti odhlašování a 

výběru jídla přes internet. 

Žáci mohou nosit převlečení na pobyt venku a nechávat si ho v šatně v tašce.Dále si 

přinesou balík papírových kapesníčků (2x za rok).Při obědě si mohou žáci doplnit pití do 

svých lahví (ne sklo!). 

V případě nedodržování řádu,při úmyslném poškozování věcí nebo při častém porušování 

kázně může být žák vyloučen ze ŠD. 

Mobily a tablety jsou v ŠD zakázané, ale po domluvě s vychovatelkou/em je možné volat. 

Podpisem na přihlášce potvrzuje zákonný zástupce informovanost a dodržování 

vnitřního řádu ŠD. 

 

Telefon školy :353 564 119 Telefon ŠD :733 712 421 
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