
    

      Milí rodiče, 

 
prosím, přečtěte si všeobecné informace k provozu školní družiny ve školním roce 2021-2022: 

ŠD bude mít celkem čtyři oddělení: 

 – 1. oddělení (žáci 1. a 2. třídy)- p. vychovatelka Michaela Hůlková       

        (kontakt na  tel. č. 770 182 773) 

 

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

  Effenberková (kontakt na tel. č. 778 485 369)     

                                            

                                              - 3. oddělení, (žáci 3., 4. i dojíždějící z vyšších tříd, místní žáci z 5. třídy si  

                                    mohou podat přihlášku s tím, že budou přijaty, pokud kapacita ŠD dovolí 

  p. vychovatelka Magdalena Hlavsová (kontakt na tel. č. 778 485 372) 

 

-4. oddělení, tzv. ranní školní družina (děti rozděleny 1. a 2. třída, 3. a 4. 

třída.), dojíždějící děti z vyšších tříd (děti docházejí průběžně po příjezdu 

autobusů, jak musí mít uvedeno v přihlášce!)  

 

Družina zahajuje činnost 2. září. Rodiče mohou přihlásit své dítě do školní družiny vyplněním přihlášky a 

rodiče žáků 1. třídy zaplacením v hotovosti hned první den školy, nejpozději však ve středu 2. 9. 2021. Letos 

preferujeme bezhotovostní platbu na účet školy: 78- 9379890247/0100 ( do poznámky napsat DRUŽINA-

jméno a příjmení žáka-třídu). A to i v tom případě, že dítě bude fakticky navštěvovat družinu od jiného 

termínu. Pokud dítě dochází do družiny tři dny a více v týdnu, činí poplatek 500,-Kč/školní rok. Podrobný 

pokyn k vybírání příspěvků ve ŠD najdete na zvláštním listu.  Nejzazší termín platby na školní rok 2021-2022 

je určen na 10. září (po domluvě s p. vychovatelkou). Pokud se tak nestane, nemůžeme brát přihlášku za 

platnou a přednost k přijetí má další.  

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

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

je uvedeno na zápisním lístku aj.  

Upozornění: Vyplněnou přihlášku do ŠD musí mít všechny děti, které chodí na oběd, stále platí, že 

mohou chodit pouze se svou třídou a nelze je pouštět dříve z důvodu kroužků, hodin v ZuŠ… 

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

informace. Aktuální verzi naleznete na stránkách školy. S případnými dotazy se obracejte na p. 

vychovatelky nebo p. Effenberkovou. 

 ŠD je v provozu každý pracovní den ráno od 6.15 do 7.40 a odpoledne od 11.35 do 16.30 hod. s tím, 

že od 16.00 hod. se budou žáci spojovat na koncovou družinu. 

 Za příznivého počasí p. vychovatelky organizují maximum činností venku na hřišti gymnázia, je 

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

ještě vracíme do místností s koberci. 

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

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

Úmyslné poškození budou muset rodiče za žáka zaplatit. 

 Přibližně ve 14. hodin si mohou děti dokoupit svačinu, popř. pití ve školním bufíku. Bufík bude 

otevřen i každé ráno od 7.40 – 7.45, podrobnou nabídku s ceníkem budeme znát na začátku školního 

roku, jedná se i o dotované mléčné výrobky. Dodavatelem mléčných výrobků je Laktea o.p.s., která 

každoročně připravuje pro prvňáčky dárkovou svačinovou krabičku.  

 

Zájmové kroužky otevřeme v omezeném režimu vzhledem k doporučení MŠMT. Jejich přehled najdete 

na webu školy. 

 

Pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy, přání, volejte na č. 778 485 369, budu se snažit v rámci       

daných opatření vyhovět všem. 

 

         Effenberková Dana 

  

  

 


