
Vážení rodiče, milé děti.   

Zde máte pár informací ke školní družině: 

Co na sebe: v ŠD se mohou děti převléct.  PROSÍME VŠECHNY VĚCI PODEPSAT. 

Nedoporučujeme dávat dětem drahé oblečení – pravděpodobně si jej zabarví, polejí, zašpiní 

od svačiny, ztratí, odřou, roztrhnou atd. Hodí se zkrátka věci „na lítačku“ . 

Ztráty a nálezy – v suterénu u šaten (pohledejte i z minulého roku), 

Co s sebou: 

- svačinu (větší – děti mívají hlad) a pití  

Co určitě nenoste: 

- elektroniku (v ŠD platí stejný školní řád jako při vyučování), 

- drahé vlastní hračky (za ztrátu či zničení neručíme), 

- nebezpečné předměty. 

Pokud máte doma jakýkoliv materiál na výrobu (korálky, knoflíky, provázky, vlny, látky, flitry, 

třpytky…cokoliv…) a nevíte, kam s ním, rádi se ho ujmeme a vytvoříme z něj krásné výrobky. 

Děkujeme. 

Harmonogram školní družiny: 

1) Děti si paní vychovatelka přebírá po vyučování ve školní jídelně  
2) Po obědu se společně přemístí do družiny. 
3) Svačíme před odchodem ven.  
4) Děti se převlékají v šatně samostatně. Budeme se snažit být každý den venku. 
5) V čase 15:30 odevzdáváme děti do „dokončovací“ družiny (suterén).  
6) Dokončovací družina je do 16:15. Prosím, choďte pro děti nejpozději v tento čas. 

Předávání dětí v rámci pedagogického dozoru: 

1. oddělení (Mgr. Vašáková)    do 15:30 (poté v dokončovací družině), 
2. oddělení (Eliška Palová)    do 15:00 (poté v dokončovací družině), 
3. oddělení (Lenka Černobilová)   do 14:30, (poté v dokončovací družině), 
4. oddělení (Bc. Morávková)   do 15:30  (poté v dokončovací družině), 
5. oddělení (Mgr. Bartošová)   do 16:15, neboť paní učitelka má „dokončovací“ družinu. 

Dokončovací družina: v 5. oddělení v suterénu 

KROUŽKY: 

- děti navštěvují kroužky i během školní družiny. Dítě může odcházet do kroužku ze školní 
družiny a zase se do ní vrátit. Prosíme o správné vyplnění zápisových lístků. Po přesně 
uvedeném odchodu do kroužku, během něj a uvedeném času návratu, vychovatelka nemá 
za dítě zodpovědnost. 

PROSÍME, HLASTE NEPRODLENĚ VŠECHNY PŘÍPADNÉ ZMĚNY V ZÁPISOVÉM LÍSTKU! 



Vyzvedávání dětí: 

 Vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a lidé uvedení 
v zápisovém lístku, kde je nutné je uvést (např. sestra Kateřina Nováková). 

 Do 15:30 vás pustí paní vrátná, od 15:30 používejte vstupní karty. 

 

PLATBY: 

září – prosinec 2017 leden – červen 2018 
Do 14 hodin             480,- Do 14 hodin                    720,- 

Od 14 hodin             600,- Od 14 hodin                    900,- 
 

Prosíme o zaplacení nejpozději do pátku 22.9.2017 

Doplňkové informace: 

 Zejména u prvních ročníků zdůrazňujeme samostatnost při oblékání, hygieně a jídle. 

 V ŠD platí stejný řád jako při vyučování.  

 Při opakovaném problémovém chování můžeme jako poslední variantu zvolit i vyloučení 
ze ŠD.  

Přejeme si, aby školní družina byla místem, kde si děti najdou kamarády, budou 
samostatnější a poznají více sebe sama.  

 

 

Na děti se těší paní vychovatelky ŠD  

 


