
Mateřská škola a Základní škola, Hronov-Velký Dřevíč, okres Náchod 

 

Informace k docházce do školní družiny 

Podání přihlášky do 5 pracovních dní v měsíci září.Školní družina je určena pro nejmladší žáky 

 1. a 2. ročníku, pro dojíždějící 3-5 ročníku.(pokud nebude naplněna kapacita ŠD, může být doplněna 

dalšími zájemci). Kapacita ve školní družině je 43 míst.  

Žákem družiny se stávají žáci po odevzdání vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky do 

školní družiny pro daný školní rok. Věnujte prosím, pozornost v zápisním lístku o zdravotním stavu a 

řádné vyplnění o vyzvedávání dětí z ŠD( prosím,celým jménem, nestačí- babička,teta…).Bude-li žáka  

vyzvedávat pravidelně někdo jiný než zákonný zástupce, je třeba vyplnit plnou moc. Pokud již máte 

některá zplnomocnění již z minulého roku vyplněné, stačí s vychovatelkou tuto moc prodloužit na 

další školní rok. 

 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 

Provoz ŠD: Ranní družina od 6:30 hodin do 7:50 hodin a její provoz zajišťuje jedna vychovatelka. 

Tzv. odpolední družina začíná v 11:35 a končí v 16:00 hodin. Její provoz zabezpečují dvě 

vychovatelky. V době od 13:00 do 15:00 hodin jsou žáci obvykle mimo místnost oddělení ŠD / 

les,koupaliště, hřiště /, a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům  přímo ve 

škole.Od 15:00 hodin se obě oddělení spojují a přebírá je jedna vychovatelka. 

Poplatek za ŠD: 100 Kč na měsíc.Platba bude probíhat dvakrát ročně převodním příkazem na účet 

školy. 1. platba za září – prosinec, 400 Kč, 2.platba za leden – červen 600 Kč. 

č.ú. 78-8858110207/0100. Do poznámky příjemce napsat jméno žáka a poplatek za ŠD (např. Lucie 

Hladíková poplatek za ŠD). 

První platbu prosím proveďte nejpozději do 16.10.2017, druhou platbu do 16.1.2018 !! 

Kontakt s vychovatelkou: Hlavní formou kontaktu mezi zákonným zástupcem dítěte a 

vychovatelkami je přihláška (zápisní lístek), kterým rodič přihlašuje své dítě do družiny a dále notýsek 

dítěte, do něhož jsou zapisovány všechny důležité informace, a to buď rodiči, nebo vychovatelkami. 

Pokud chce rodina uvolnit dítě ze ŠD v jinou dobu (nebo dítě má být vydáno jiné osobě) než je udána 

na přihlášce do ŠD, musí být o tom písemně informována vychovatelka ŠD s podpisem rodičů a plnou 

mocí. Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD není možné akceptovat, pokud jde o telefonickou omluvu, nebo 

jen o ústní omluvu. Písemná komunikace je nejprůkaznější, proto na ní budeme trvat.  

Děti potřebují do ŠD: vhodné oblečení na ven i do místnosti, rezervní ponožky a boty na pobyt 

venku. Pitný režim v družině je zajištěn takto: děti si přinesou svoji vlastní šťávu, kterou umístíme 

v družině a dle potřeby dítěte doplníme do jeho lahvičky. Prosíme, o přinesení 1 balíčku papírových 

kapesníčků a krabičky čaje. Pokud máte doma nebo v práci cokoli (hračky, látky, provázky, mašle, 

deky, polštářky, kartony, přírodniny, papíry na kreslení atd.) co by se dalo využít v ŠD, budeme moc 

rádi, když nám je pro děti poskytnete.Tyto informace jsou pouze orientační. Je  nutné si přečíst 

ještě vnitřní a provozní řád ŠD (buď přímo ve školní družině či na webu školy). Na přihlášce to 

stvrzujete svým podpisem. 

Kontakt: Tel: 491 483 192, Mobil: 734 233 021 – škola   

734 233 022 – školní družina, E-mail : zsvelkydrevic@centrum.cz 


