
 

 

 

 

Vážení rodiče, níže uvádíme základní informace ke školní družině pro rok 2018/2019: 

Jestliže se rozhodnete pro využití naší školní družiny, je nutné vyplnit „zápisový lístek“, 

který slouží zároveň jako přihláška. Od 2. ročníku jej obdrží děti první školní den, tj. 3. 9. 2018 

od p. vychovatelek během 1.-2-vyuč. hodiny. Rodiče žáků 1. tříd jej obdrží na informativní 

schůzce v jídelně tentýž den.   

  Tento zápisový lístek je nutné přinést podepsaný od rodičů NEJPOZDĚJI do pátku 

7.9.2018, nejlépe však ihned na druhý den. Do té doby potřebujeme vědět odchody dětí, 

taktéž písemně. Jedná se hlavně o odchody BEZ doprovodu, kdy dítě odchází „samo“. Rodiče 

žáků prvních tříd nám vyplní odchody dětí na první školní týden na informativní schůzce do 

našich formulářů.  

ZŠ ŠTÍPA má celkem 5 oddělení školních družin: 

ODĚLENÍ VYCHOVATELKA UMÍSTĚNÍ 

Kontakty 

najdete po 

přihlášení 

na 

EDUPAGE 

1. Mgr. Vašáková 

Suterén - „cvičná kuchyňka“ (Po ukončení stavby 

na šk. hřišti je ve své třídě v tzv. „domečku“ na 

zahradě/šk. hřišti.) 

2. Palová Přízemí, za šatnami 3. dveře vlevo 

3. Černobilová Přízemí, za šatnami 1. dveře vlevo 

4. Bc. Morávková Přístavba, 1. patro nad jídelnou 

5. Mgr. Bartošová Suterén u hudebny 

 

- V případě, že nebudete vědět, kde nás hledat, školní ostraha u vchodu vás nasměřuje do 

správné družinky. 

Co na sebe: je možné se v ŠD převléct – PROSÍME VŠECHNY VĚCI PODEPSAT.  

                          Hodí se věci „na lítačku“.  

 mikinu, tepláky, punčochy (jsme téměř každý den venku), 

 náhradní tričko, tepláky, kalhoty, ponožky…  

 spodní prádlo (hodí se zejména v 1. ročníku) 

 v zimě oteplovačky, rukavice, čepice… 

 tričko nebo zástěrka na malování barvami. 

Co s sebou: 

- svačinu (větší – děti mívají hlad) a pití  

 



Co nenosit: 

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

- drahé vlastní hračky (nezodpovídáme za ztrátu či poškození), 

- nebezpečné předměty. 

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

třpytky…cokoliv…) a nevyužijete jej, rádi se ho ujmeme a vytvoříme z něj krásné výrobky. 

Děkujeme. 

 Přibližný harmonogram školní družiny:  

Děti si paní vychovatelka přebírá po vyučování ve školní jídelně (ze začátku ve třídě) a je 

s nimi po celou dobu obědu. Po obědě se společně přemístí do družiny, kde se probere plán dne a 

pustí se do odpočinkových aktivit. Poté se přejde k předem připravené činnosti – výrobkům, 

hrám, stolním hrám atd. Při odchodu ven se děti samostatně převlékají v šatně. Pokud to počasí 

umožní, jsme každý den venku. Na hřiště se odchází společně s p. vychovatelkou. Po příchodu 

z hřiště je program individuální dle potřeb dětí.  

 

Od 15:00 hod. oddělení 1., 2. a 3. předávávají děti do oddělení 4. (do 16:00, pak zbylé děti p. 

vychovatelka předává do oddělení 5.) a 5. (dotahovací ŠD). „Dotahovací“ družina je do 16:15 

v suterénu.  

Prosím, choďte pro děti nejpozději v tento čas. 

Vyzvedávání dětí: 

 Dítě odchází:  

a) samo (pouští ho p. vychovatelka)  

b) v doprovodu = osobní předání dítěte ve třídě.  

Vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a lidé uvedení 

v zápisovém lístku, kde je nutné je uvést KONTRÉTNĚ (např. sestra Kateřina Nováková). 

NA TELEFONICKÉ ČI ELEKTRONICKÉ OMLUVENKY NEMŮŽEME BRÁT ZŘETEL. Pouze 

písemně na lístečku/ v deníčku.  

Čas vyzvednutí dítěte je libovolný.  Podle doby strávené v ŠD se platí:  

 

 Do 14 hodin: 120,- Kč/měsíc = 480Kč do prosince  

 Od 14 hodin: 150,- Kč/měsíc = 600Kč do prosince   

Peníze vybírají p. vychovatelky do 21.9.2018 

Čipové karty 

Karty jsou pro rodiče, kteří vyzvedávají své děti v ŠD.  Peníze vybírají p. vychovatelky. Karta je 

na vratnou zálohu 100,-Kč. Nahlaste prosím zájem o kartu p. vychovatelce. 



V čase ŠD probíhají různé zájmové kroužky. Děti do nich odchází samy a také z nich samy 

přichází. Paní vychovatelka kontroluje včasný odchod a také to, jestli se dítě z kroužku vrací či 

nikoliv (podle informací v zápisovém lístku). 

 

 V ŠD platí stejný řád jako při vyučování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, na nový školní rok se těší p. vychovatelky 

 


