
Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu ve školním roce 
2015/2016 

 
Provoz ŠD zajišťují ve třech odděleních tři vychovatelky: 
I. oddělení   přízemí Broučci vychovatelka Libuše Burianová 
II. oddělení  1. patro Dráčci  vychovatelka Květoslava Mattesová 
III. oddělení  1. patro Lvíčata vychovatelka Pavla Sýkorová 
 
Ranní družina: 
630 – 745 hodin (mohou navštěvovat pouze děti nahlášené v ŠD) 
-  pondělí, středa, pátek (Broučci – přízemí, vychovatelka L. Burianová) 
-  úterý, čtvrtek   (Dráčci – první patro, vychovatelka K. Mattesová) 
Odpolední družina: od ukončení vyučování do 1600 hod. každý den. 
 
Úhrada platby na pomůcky do družiny: 
Abychom Vám usnadnili začátek školního roku, nakoupíme si potřebné pomůcky sami (lepidlo, 
silné pastelky, tempery, náčrtníky, fixy, atd.). Budeme vybírat 120 Kč na celý školní rok a prosíme  
o úhradu do 20. září 2015. 
 
Úhrada platby účastníků: 
Poplatek ve školní družině je 100 Kč měsíčně. 
Bude vybírán na číslo účtu školy: 86-1561280297/0100. 
Číslo variabilního symbolu každé dítě obdrží u zápisu společně s přihláškou do ŠD. 
Do poznámky napište jméno dítěte. 
Poplatek:  září – prosinec 2015  nutno uhradit do konce října 2015, tj. 400 Kč 
Poplatek:  leden – červen 2016   nutno uhradit do konce února 2016, tj. 600 Kč 
(Vyhláška 14/1993 o příspěvku na úhradu nákladů spojených s provozem na základě §1 odst. 1, zák. č. 367/1990 Sb.) 
 
Omluvenky: 
Jakákoliv změna musí být sdělena pouze písemnou formou na zvláštním papíře (ne do deníčku). 
Nelze omlouvat děti po telefonické domluvě. Vzor omluvenky najdete na školním webu v sekci 
družiny. 
 
Vyzvedávání dětí ze ŠD: 
Prosíme rodiče, aby vyzvedávali děti ze školní družiny: 
a) do 1330

  hodin, dokud nejdeme na hřiště 
b) od 1430

  hodin, kdy se vracíme z hřiště. 
Nevyzvedávejte prosím děti těsně po skončení výuky, dejte nám aspoň půlhodinu na oběd. Také si 
zjistěte, kolik vyučovacích hodin má Vaše dítě a nezapomeňte na zájmové kroužky. 
Zvoňte na Vaši vychovatelku, anebo na vrátnici, kde poté vyčkejte na příchod svého dítěte. 
Vstup do jednotlivých družin a šaten je umožněn pouze v nutném případě s použitím karty žáka, 
kterou se prokážete na vrátnici školy.  
Prosíme, abyste čekali na své děti v prostoru vrátnice. 
Děkujeme za pochopení. 
         
 
        Květoslava Mattesová 
        vedoucí vychovatelka 
 


