
Provoz školní družiny a školního klubu  

6.00 – 17.00  

Ranní 

Od 6.00 - 7.40 (popřípadě do 8.45, pokud mají žáci od 9.00). Nedružinoví žáci, kteří využijí družinu v den 
půlené hodiny ve třídě, žádný poplatek neplatí. 

Žáci přicházejí do ranní družiny nejpozději do 7.30 hod. Paní vychovatelky předávají prvňáky a 
předškoláky dozorující učitelce, starší žáky přivádějí k šatnám tříd.  

Odpolední družina  

Po ukončení výuky paní vychovatelka převezme žáky od vyučujících. Společně pak přecházejí do pavilonu družin (pavilon III.), kde 
si žáci odloží brašny a následně odchází na oběd. Popř. odcházejí rovnou od šaten do jídelny. Po obědě zpravidla následuje 
vycházka, odpočinková činnost, venkovní aktivity, další společné výchovně vzdělávací, zájmové a rekreační činnosti. Aby 
nedocházelo k narušení těchto aktivit, je nutné, abyste volili odchody vašich dětí hned po obědě, nebo až od 14.30. Po 15. 
hodině se zpravidla žáci rozcházejí na další nabízené zájmové činnosti dle nabídky družiny, nebo kroužky nabízené ve škole.  

Konečná  

Zbývající žáci, kteří jsou v družině nejdéle, se postupně přesouvají do jednoho oddělení na konečnou.  

V jakém oddělení je vaše dítě, je znázorněno ráno i odpoledne na panelech naproti hlavnímu vchodu, nebo na dveřích 

oddělení dítěte. Musíte znát číslo oddělení, do kterého Vaše dítě chodí.   

Připomenutí:  

1. Obědy si zařizují rodiče v jídelně sami, i jejich odhlašování. Volíte si jídlo, které dítě chce, z domova. V jídelně dostanete 

heslo. Obědy se platí do 20. předcházejícího měsíce.  

2. V zápisním lístku vyplňte, v jakém režimu bude dítě do družiny docházet, časy samostatných odchodů (na kroužky, 
domů…) popř., kdo je oprávněný k jeho vyzvedávání/druhá strana zápisního lístku/. ZL dostanete první školní den od 
vychovatelek.   

3. O veškerých změnách informujte včas paní vychovatelku Vašeho dítěte do notýsku, nebo osobně.   

4. Pokud přihlásíte své dítě k pravidelné denní docházce, je stanoven měsíční poplatek na 350 Kč. Pokud bude dítě 
docházet pravidelně jinak, popř. pouze na ranní, poplatek může být stanoven na 110 Kč.  Poplatky je nutné uhradit vždy 

bankovním převodem nejpozději do 15. stávajícího měsíce! Nastavte si trvalý příkaz v bance na 

9/22- 6/23.  

Číslo účtu 17132421, kód banky 0100, var. Symbol - evidenční číslo dítěte, zpráva pro příjemce - jméno a 

příjmení dítěte - NUTNÉ! EČ dítěte dostanete od třídní učitelky v září na třídní schůzce.    

Platby se můžou platit měsíčně, do konce kalendářního roku/1 400 Kč/, a v lednu do konce 
školního roku/2 100 Kč/.  
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