
 

Informace pro rodiče 
žáků navštěvující školní družinu 

 
Do školní družiny je dítě přijato na základě zápisu a odevzdáním vyplněné přihlášky  nejpozději do 4.9.2020. 

 

Rodiče dětí přispívají na zájmové vzdělávání ve školní družině částkou 100,- Kč za každý kalendářní měsíc. 

Tento příspěvek se hradí čtvrtletně formou inkasa (stažením z bankovního účtu), proto je potřeba zřídit 

inkaso pro účet č. 2108547293/2700   s dostatečnými limitem. 

Platby jsou stahovány dopředu vždy na následující čtvrtletí, tzn. v srpnu ve výši 100,- Kč za září, v září ve výši 

300,- Kč za říjen až prosinec, v lednu ve výši 300,- Kč za leden až březen a v březnu ve výši 300,- Kč za duben 

až červen. Jednorázově je pak v září staženo 15,- Kč na nákup tekutého mýdla a 100,- Kč na pitný režim. 

V případě osvobození od úplaty je nutno písemně žádat ředitele školy, vypsat „Žádost o prominutí školného 

za školní družinu“ a každý měsíc doložit potvrzením Úřadu práce ČR o poskytnutí dávek v hmotné nouzi. 

Pokud dítě dopředu omluvíte z docházky po celý kalendářní měsíc, je na základě vypsání dočasané odhlášky 

také osvobozeno od placení. 

Provoz školní družiny je zajištěn ve dnech školního vyučování 

v ranních hodinách od 6:00 do 8:00 (děti jsou do školy odvedeny) 

v odpoledních hodinách od 11:40 do 16:00 

Doba odchodů ze školní družiny je stanovena v době od 15:00 do 16:00,  

v případě potřeby od 12:45 do 13:30. 

Po vyučování jsou děti odváděny do školní družiny vychovatelkou nebo stanoveným dozorem. Domů 

odcházejí děti v čase uvedeném v přihlášce nebo na základě písemné omluvenky zákonného zástupce 

(rodiče), pokud dítě odchází v jiný čas.  Omlouvání telefonicky není možné.   Na každou nepřítomnost je 

nutné upozornit vychovetelky, nejlépe písemně. 

Dítě ve školdní družině dále vybavte balením paírových kapesníků a pro odpolední činnost doporučujeme 

věci na převlečení. Všechny věci mějte řádne označené jménem a příjmením dítěte. 

Kontaktní telefon 
(v době od 6:00 do 16:00) 

702 167 148 


