
   

           

          Školní družina – základní informace pro rodiče 2018-19 

 
 

ŠD má celkem čtyři oddělení – 1. oddělení (děti 1. a 2 .třídy )- p.vychovatelka Vlasta Bajerová        

        (kontakt na  tel. č. 778485371 ) 

 

     -  2. oddělení ( děti 2. a 3.třídy ) p.vedoucí vychovatelka Dana  

 Effenberková ( kontakt na tel. č. 778485369 )     

                                            

                                              - 3. oddělení, (děti3., 4. –5. třídy)- p.vychovatelka  

     Magdalena Hlavsová ( kontakt na tel. č. 778485372 ) 

 

-4. oddělení, tzv. ranní školní družina (děti rozděleny 1.- 3.   třída, 4. – 9. tř.), 

děti docházejí průběžně po příjezdu autobusů nebo dle potřeby rodičů 

 

Děti mají možnost pracovat v zájmových útvarech při školní družině, jejich přehled dostanou na zvláštním  

listu na začátku školního roku. 

 

 

o Rodiče mohou přihlásit své dítě do školní družiny nebo na zájmový kroužek vyplněním přihlášky a 

zaplacením příspěvku vždy příslušné p. vychovatelce do 7. 9. 2018. Ten je určen při běžné docházce 

200,-Kč/ školní rok. Podrobný pokyn k vybírání příspěvků ve ŠD najdete ve vnitřním řádu školní 

družiny jako přílohu. Poslední termín platby na  školní rok 2017 –18  je určen  do 14. září 2018        

( po domluvě s ved. vychovatelkou ). Pokud se tak nestane, nemůžeme brát přihlášku za platnou a 

přednost k přijetí má další. 

o Každé dítě dostane notýsek, který slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkou, děti z vyšších 

ročníků si nechávají notýsek původní. Sem píší rodiče své žádosti o uvolnění dítěte v jiný čas, než je 

uvedeno na zápisním lístku aj.  

 

 

 Provoz školní družiny je podrobně uveden ve vnitřním řádu školní družiny, kde najdete veškeré 

informace. 

 ŠD je v provozu každý pracovní den ráno od 6.30 do 7.35 hodin a odpoledne od 11.40 do 16.30 

hodin. 

 Za příznivého počasí organizují  vychovatelky maximum činností venku na terase nebo hřišti, je 

nutné, aby děti měly v šatně v plátěném sáčku oblečení na ven a vhodnou obuv. Po pobytu venku se 

ještě vracíme do místností s koberci, aby se mohly děti opět převléknout. 

 Děti mají ke své činnosti k disposici zařízené herny, mohou využívat veškeré zařízení, hry, hračky, 

výtvarné potřeby,…S inventářem her zacházejí opatrně, dojde-li k poškození, čestně to oznámí. 

Úmyslné poškození budou muset rodiče za žáka zaplatit. 

 Kolem 14. hodiny si mohou děti dokoupit svačinu, popř. pití v bufíku, podrobnou nabídku s ceníkem 

dostanou na začátku školního roku, jedná se i o dotované mléčné výrobky. Veškeré nabízené výrobky 

mají děti k dispozici ráno před vyučováním od 7.35-7.45 hod. V letošním školním roce dojde opět od 

dodavatele ke změně sortimentu , aby odpovídaly pamlskové vyhlášce. Informace sledujte na 

nástěnce u bufíku. 

 Školní družina slouží především pro odpočinek dětí a jejich pobavení.  

 

 

  

 


