
 I N F O R M A C E    O   Š K O L N Í    D R U Ž I N Ě – ponechte si! 
  

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků (dále jen účastníků) školy. Řídí se 

zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb. 

 

Provoz školní družiny: Ranní družina: 6.15 – 7.45 hod.  

       Příchod do ŠD: 6.15 – 7. 25 hod.  

                                       Odpolední družina: po vyučování (dle rozvrhu) – 17.00 hod. 

Telefonní kontakt: 321 720 398  

 

Provoz školní družiny stanovuje ředitelka školy v souladu s potřebami zákonných zástupců 

(rodičů). 

Komu je školní družina určena: pro školní rok 2021/2022 žákům 1. – 3. ročníku  

Užívané prostory: Výukové třídy, zahrada, tělocvična, počítačové a polytechnické učebny. 

Docházka na oběd: Jídelna 6. ZŠ-Ovčárecká ul., tel. č. 321 724 339 

 

Základní rozdělení ŠD – 6 oddělení                  Kontakty na vychovatelky:                              

 I.  oddělení:       3. B – Dáša Dusová                   601 308 545                 

II.  oddělení:       1. B – Veronika Ulrichová         601 308 557   

III. oddělení:      2. A – Yvona Svobodová           601 308 559                 

IV. oddělení:      2. B – Jana Chlubná                   601 308 556                

V.  oddělení:    3. A – Iveta Švarcová                 601 308 558    

VI. oddělení:    1. A – Dana Kudlíková        601 308 563    

                                                                                 

Platba školní družiny: 1000,- Kč na celý školní rok, termín platby – 15. září 2021 

platí se přes účet školy: 2564372319/0800, pro dohledání do zprávy napište ŠD + jméno a příjmení 

dítěte. 

  

Podmínky docházky do ŠD: pravidelnost, omlouvání nepřítomnosti písemnou formou.  

                                                 

Podmínky odchodu či vyzvedávání účastníků ze ŠD:  

Pro školní družinu je zavedený čipový systém k vyzvedávání dítěte ze školní družiny. 

Podle vyplněného Protokolu k čipu pro účely ŠD, který škola poskytne k vyplnění, si ve škole 

vyzvednete požadovaný počet čipů. Čipy jsou přenosné a platí také v dalším školních roce. 

Vyzvedávat může i babička, starší sourozenec, kamarádka, soused… Pokud jsou ve škole 

sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Čip je 

nevratný, po zaplacení zůstává ve vlastnictví zákonných zástupců. Děti, které budou odcházet 

samy domů, čipy nepotřebují. Čip je prázdný, bez loga, symbolů, tak není při ztrátě 

identifikovatelný. Při ztrátě či odcizení kontaktujte neprodleně školu, daný čip bude 

zablokován.  

Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí 

správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Pokud se zobrazí oběd, je 

oddělení na obědě a nelze v tuto dobu vyzvedávat dítě ze školní družiny. U jídelny nelze 

vyzvedávat. Teprve, až oddělení přijde z oběda a po přepnutí na režim ve škole (nebo na hřišti) 

a po odčipnutí si můžete dítě vyzvednout. Stejně to probíhá, i pokud je oddělení mimo budovu, 

na akci, na vycházce…, popřípadě i na kroužku ve škole. 

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní 

vychovatelka pošle dítě do šatny a k odchodu z budovy. Vyčkejte, než si dítě uklidí a oblékne 

se v šatně, může to trvat déle. 

Pouze v mimořádných situacích, např. pokud si zapomenete čip, vyplníte Uvolňovací list, který 

je umístěn ve vestibulu školy a zazvoníte na paní vychovatelku příslušného oddělení a na 

základě vyplněného Uvolňovacího listu bude dítě propuštěno. Počítejte s tím, že doba do 

uvolnění vašeho dítěte se může časově prodloužit. 

 

 



Doba pro hlavní zaměstnání ŠD: 

Doba pro hlavní činnost je stanovena – pokud nebude jiná změna, pondělí–čtvrtek do 14:45 

hodin. V tuto dobu máme hlavní zaměstnání, prosíme, nerušte nás. Doporučujeme vyzvedávat 

dítě po obědě (lze i po vyučování) nebo až po hlavním zaměstnání, tj. až od 14:45 hodin., 

v pátek neomezeně. Děkujeme za pochopení. 

 

Co potřebuje účastník do ŠD: vyplněnou Přihlášku-zápisní lístek, vyplněný Protokol k čipu 

pro účely ŠD, dále pohodlné oblečení, vhodnou obuv pro pobyt venku, notýsek pro vzkazy – 

vše podepsané. 

 

Co nabízí naše školní družina: 

zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a 

relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem. U účastníků 

podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme chránit si své zdraví, vedeme je 

k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Od 1. třídy 

rozvíjíme u účastníků samostatnost a sociální dovednosti.  

 

Velmi vítáme a podporujeme zájem rodičů o činnost školní družiny, rádi využijeme odbornosti 

rodičů k vzájemné spolupráci a partnerství pro obohacení dětských aktivit. 

 

   Dáša Dusová 

                                                                                          vedoucí vychovatelka ŠD                      

                  


