
Školní družina – všeobecné informace 

Žáci ve školní družině mohou být přihlášeni na pravidelnou či nepravidelnou docházku. 

Nepravidelná docházka se stanovuje takto 7h a 30min týdně, patří zde ranní družina. Částka za 
nepravidelnou docházku je stanovena na 40 Kč měsíčně. Tato částka se vybírá dvakrát ročně (září – 
160Kč; leden – 240Kč). 

Pravidelná docházka:  Ráno 6:15 – 7:45 (přihlášení žáci využívají přední vchod) 

    Odpoledne po vyučování – 15:30 

Poplatek za pravidelnou docházku 100Kč měsíčně. Tato částka se vybírá dvakrát ročně (září – 400Kč; 
leden – 600Kč). 

Přihláška: v zápisním lístku je třeba uvést, zda žáka budou vyzvedávat i jiné osoby než rodiče 
(sourozenci, tety, prarodiče …a uvést jejich jména – vše musí být zapsáno v zápisním lístku).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Změny v odchodech z družiny oznámí rodiče písemně (na lístku bude uveden datum, změna odchodu 
z družiny a podpis jednoho z rodičů). 

 

Můj syn / dcera ______________________________________ odejde dne ____________________ 

v _________________ hodin ze školní družiny. Od této doby za své dítě přebírám plnou 

zodpovědnost.    Podpis zákonného zástupce:___________________________ 

 

Telefonicky nelze dítě omluvit z družiny – jen písemně nebo osobně dítě vyzvednout. 

Do místnosti školní družiny žáci přicházejí ve školním oblečení. Na zahradu a sál se rodiče sami 
rozhodnou, zda dítěti dají převlečení (za roztrhané a špinavé oblečení neneseme zodpovědnost), do 
sálu jsou povinné přezůvky. 

Po odchodu ze školy či družiny se přezůvky ukládají do botníku. Okno v šatně není odkládací prostor 
pro přezůvky ani oblečení! 

Zákonný zástupce žáka přihlášeného do školní družiny se může seznámit s vnitřním řádem ŠD na 
nástěnce u školní družiny či internetových stránkách školy (www.zskujavy.cz). Rodiče, kteří se 
neseznámí s tímto řádem přes internetové stránky školy nebo na nástěnce, budou seznámeni na 
nejbližších třídních schůzkách. Vychovatelka bude požadovat od všech rodičů podpis. Podpisem 
zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen s vnitřním řádem školní družiny.   

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Platba za školní družinu se provádí bankovním převodem na číslo účtu: 

86-6357450247/0100  vs: 86 

Jedná se o jednorázovou platbu v září a poté v lednu. 
U platby musí být uvedeno jméno dítěte, co se platí, částka. (příklad: Jana Nováková, ŠD 400Kč). 

http://www.zskujavy.cz/

