
  

 

 
 

JMÉNO ŽÁKA : _________________________________________________    TŘÍDA : ______________ 

 

 

BYDLIŠTĚ : ______________________________________________________________________________ 

 

OTEC : JMÉNO : __________________________      TELEFON : __________________________________ 

    

 

MATKA : JMÉNO : __________________________  TELEFON : __________________________________ 

    

 

NÁHRADNÍ KONTAKT : JMÉNO : ______________________ TELEFON:_________________________ 

 

UVEDENÁ OSOBA SOUHLASÍ S POSKYTNUTÍM TELEFONÍHO ČÍSLA PRO ÚČELY KONTAKTU 

V PŘÍPADĚ, ŽE SE VYCHOVATELKA NEDOVOLÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DÍTĚTE. 

 

PODPIS UVEDENÉ OSOBY :________________________________________________________________ 

 

UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY DÍTĚTE:________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Seznámil jsem se s celým VŘŠD …………………….. DATUM: ________________________________ 

            podpis 

 

ZDE ODSTŘIHNĚTE …………………………………………………………………………………………… 

 

Vážení rodiče, 

 přečtěte se prosím Vás, pečlivě celý Vnitřní řád školní družiny, který je vyvěšen v každém oddělení ŠD. 

Zde vám nabízíme pouze výňatek   

Poplatek za školní družinu činí 150 Kč měsíčně. Vybírá se 2x ročně. První splátka činí 600 Kč     

 (září – prosinec). Splatnost do konce října 2021. Druhá splátka činí 900 Kč (leden – červen). Splatnost do konce 

března 2022) Č.účtu : 35 -1 002 308 329/0800 , var. symbol :100 , spec. symbol : rodné číslo dítěte ,         

 do poznámky : jméno dítěte. 

Přihlašování žáků do ŠD:   

K pravidelné docházce  je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku do 

ŠD sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Uvedou náhradní kontakt pro případ 

mimořádné situace (nevyzvednou-li si dítě ve ŠD a nebudou k zastižení ) Podpisem přihlášky se rodiče 

účastníka vzdělávání zavazují smluvním vztahem k právnické osobě školní družiny. Neuhrazením 

poplatku do daného termínu se má za to, že tento smluvní vztah zaniká, a proto v následujícím měsíci 

přestává být žák účastníkem zájmového vzdělávání. 

Provoz školní družiny : PONDĚLÍ – PÁTEK 

Ranní družina  probíhá od 6°° - 8°° hodin. Ráno je v provozu jedno oddělení v budově Na Valech a jedno 

oddělení v budově v Masarykově ul.( 1. třídy). Budova v Masarykově ulici je od 6.00 hodin otevřena. Rodiče 

vodí děti do šatny zadním vchodem. Děti zde přebírá p. školnice. 

Do ranní družiny Na Valech dochází děti do 7,30 hodin. V 7,40 hodin se otevírá budova školy pro všechny žáky. 

Ráno mohou docházet i žáci  

- 1.stupně, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD 

- žáci z 2.stupně,kteří jsou omezeni spojem ze vzdálených obcí 

Odpolední družina začíná po skončení vyučování žáků a končí v 1630hod. 

Vyzvedávání a propouštění žáků 

  1300 – 1330   hod. – v jednotlivých odděleních – 1.a 2 odd. Masarykova ulice 

                                                                          -  3.a 4.odd.-budova v ul. Na Valech  

  Prosíme rodiče, aby dodržovali dobu určenou k vyzvedávání dětí, narušuje nám to činnost ve školní  

družině. Zazvoní si na zvonek školy a jdou pro dítě zadním vchodem  do šatny. Děti z přípravné třídy 

odchází vždy s doprovodem rodičů nebo osoby uvedené na přihlašovacím lístku. Po 15 - té hodině si rodiče 

děti vyzvedávají ve školní družině v Masarykově ulici. Děti z 3. a 4. odd. přechází v 15,15 hodin do ŠD 

v Masarykově ulici, zde si děti rodiče vyzvednou. 

  PŘIHLÁŠKA K PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZCE DO ŠD 2021 - 2022          

 



ZÁZNAMY O ODCHODECH DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
DEN RANNÍ ŠD 

ano - ne 

HODINA 

(odpolední) 

Změna 

Od……. 

Změna 

Od……. 

Změna 

Od……. 

PONDĚLÍ      

ÚTERÝ      

STŘEDA      

ČTVRTEK      

PÁTEK      

 

 

DÍTĚ BUDE ODCHÁZET :  

 -  SAMO 

 

 -  V DOPROVODU, uveďte JMÉNA OSOB, KTERÉ BUDOU DÍTĚ VYZVEDÁVAT: 

  

 

 

 
ZDE ODSTŘIHNĚTE …………………………………………………………………………………………… 

 

Propouštění po telefonu není dovoleno!!! ŠD nezodpovídá za mobilní telefony, hračky a cenné předměty. 

Pokud dítě 

- Které odchází samo z ŠD  a půjde domů mimo dobu uvedenou v přihlášce, napíší rodiče dítěti řádnou 

omluvenku ( ne do notýsku ). Uvedou datum, hodinu odchodu dítěte a svůj podpis 

Krizová situace  

Pokud si žáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob v zápisovém lístku do 

1645 hod, spojí se vychovatelka telefonicky 

- s rodiči nebo zákonným zástupcem, 

- s náhradním kontaktem uvedeném v zápisovém lístku. 

Odhlášení žáka z docházky do školní družiny oznámí rodiče písemnou formou řediteli školy prostřednictvím 

vychovatelky příslušného oddělení.( odhláška ze školní družiny ) 

Vyloučení žáka ze školní družiny může být na základě těchto důvodů : 

- nedodržování Vnitřního řádu školní družiny 

- soustavné porušování kázně a pořádku 

- ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí a zaměstnanců 

- pokud zákonný zástupce účastníka vzdělávání včas neuhradí poplatek za ŠD 

Pitný režim: Děti si nosí vlastní pití v plastové lahvi 

Obědy : Rodiče přihlásí dítě ke stravování v CŠJ ve Svojsíkově ulici. Kartičku ke stravování má u sebe po celý 

školní rok p. vychovatelka. 

Spolupráce s rodiči: Rodiče se mohou denně informovat o chování dítěte, o plánovaném programu a jeho 

plnění, popř. sdělit své připomínky a náměty   

- přímo v družině od 1500 – 1630 

- písemně zprávou v notýsku  

- na třídních schůzkách nebo telefonicky na číslech : 

- 1.odd. – p. vychovatelka N. Hanzlíková – 602 404 652 

- 2.odd. – p. vychovatelka I.Červená      -  605 228 428 ( vedoucí ŠD ) 

- 3.odd. -  p. vychovatelka P. Jirotková  -  605 228 427 

- 4.odd. -  p. vychovatelka E. Tichá        -  735 795 094 

Telefon je určen pro nezbytně nutné informace 

 


