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Informace ke školní družině od školního roku 2022/2023 
 

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: 6.30 – 7.15 hod. 

Odpolední družina: po vyučování (dle rozvrhu) 11.10 – 17.00 hod. 

 

Telefonní kontakt: 739 030 275 

 

Provoz školní družiny je stanoven vnitřním řádem ŠD.  
  
Komu je školní družina určena: pro školní rok 2022/2023 žákům 1. – 5. ročníku, přednostně 

jsou zapisováni žáci nižších ročníků a žáci pro pravidelnou docházku (min. 4 týdně) 

 

Přihláška (zápisní lístek): V červnu pro příští školní rok  
 

Platba školní družiny: 500,- Kč na pololetí, 1000,- Kč na celý školní rok, platba je možná 

hotovostně nebo na účet školy: 168279455/0300, pro dohledání do zprávy napište ŠD + jméno a 

příjmení dítěte. 

 

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. Vyzvedávání v celou hodinu 12.55 - 13.05, 13.55 – 14.05. Následně je možné 

vyzvedávání kdykoliv.  
Čip přiložíte k terminálu branky školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí 

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

vycházka, 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 k dispozici u vychovatelek 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. 
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