
Důležité informace k organizaci školního roku 2019/2020 ve školní družině 

 Zápis dětí do školní družiny se koná 28. 8. 2019 od 12 : 30 do 16 hodin (pro 2. – 5. ročník). 

 Zápis dětí 1. tříd se koná 2. 9. 2019 od 9:30 hodin do 11:00 hodin v prostorách školní družiny. 

 Pokud bude kapacita školní družiny překročena, přednost navštěvovat školní družinu mají 

mladší děti před staršími dětmi (viz Vnitřní řád ŠD). 

 Výše školného pro školní rok 2019/20  je stanovena na částku 150,- Kč měsíčně za každé dítě.  

 Školné se platí bezhotovostní platbou na účet školy - informace k platbě - schůzka rodičů se bude 

konat 10. září 2019 v 16:00 hodin v tělocvičně školy, kde budou podrobně podány informace 

k platbám (číslo účtu, variabilní symboly).  

 Variabilní čísla k platbě školného budou aktualizována a nebudou stejná jako ve šk. roce 

2018/2019! (Platí pro ty děti, které již školní družinu navštěvovaly.) 

 Provoz školní družiny – ranní družina od 6:00 do 7:45 hodin, odpolední družina od 11:40 do 

17:00 hodin. 

 Identifikační karty k vyzvedávání dětí ze školní družiny budou předány při zápisu. 

 Vyzvedávání dětí ze školní družiny od 11:40 do 13:40 hodin, následně pak od 15:00 hodin 

neomezeně. 

 V době od 13:40 do 15:00 hodin nelze vyzvedávat děti ze školní družiny (pouze nutné případy – 

lék. ošetření…, a to po předchozí domluvě s vychovatelkou). 

 Při zápisu budou nabídnuty tyto kroužky školní družiny: 

 Keramický I. 

 Keramický II. 

 Vaření I. 

 Vaření II. 

 Počítačový I. (pro děti od 2. tříd) 

 Počítačový II. (pro děti od 2. tříd) 

 Ferda Mravenec (výtvarná a pracovní činnost) – jen pro 1. třídy  

 Deskové hry 

 

Činnost družinových kroužků bude zahájena v týdnu od 16. 9. 2019. 

 

 Provoz školní družiny 28. 6. 2019 a 2. 9. 2019 - 6:00 – 15:00 hodin (v tyto dny je možno děti 

vyzvednout bez časového omezení). 

 V prvním týdnu v září mají 1. třídy zkrácené vyučování, proto bude školní družina fungovat pro 

přihlášené děti z 1. tříd tak, jak jim bude ukončeno vyučování. 

 Do školní družiny je potřeba přinést jedno balení papírových kapesníků v krabičce a jeden balík 

papírových utěrek, a to na první pololetí během měsíce září a na druhé pololetí během měsíce 

ledna. 

                                                                                                                                                                         Eva  Walachová 

                                                                                                                                                                      vedoucí vychovatelka  


