
 

INFOMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Školní družina je otevřena Po – Pá. Ráno od 6:15 do 7:35 a odpoledne od 11:35 do 15:45 hod.  
Do ŠD jsou přijímány děti 1.-5.tř., přednostně děti 1., 2., 3. třídy (v tomto pořadí) do naplnění 
kapacity. Ve školním roce 2020-21 bude otevřeno II. oddělení ŠD, které bude umístěno v      1. 
třídě (1. patro ZŠ).  
I. oddělení je pro děti z 2. a 3. třídy, II. oddělení pro děti z 1. třídy. 
 
Rodiče přihlásí dítě řádně vyplněným lístkem, určí odchody dítěte ze ŠD (čas a zda bude 
odcházet samo nebo v doprovodu). Dále vyplní Zmocnění pro předávání dítěte.  
Mimořádný odchod dítěte ze ŠD oznámí rodiče osobně nebo písemně (zpráva musí obsahovat 
jméno a příjmení dítěte, datum a čas odchodu, podpis rodiče nebo zákonného zástupce). 
Dítě ze ŠD je nutné vyzvedávat osobně (pokud neodchází samo), může ho vyzvednout pouze 
osoba uvedená v "Zápisním lístku”. 
V případě hezkého počasí je pobyt venku zpravidla od 13:00 do 14:00 hod. Případné dřívější 
odchody je nutné hlásit předem do 12 hod. 
 
Vyzvedávání dětí ze ŠD je následovné: 

1. oddělení - po stisknutí zvonku u dveří do ŠD vpravo nahoře se rodič nebo jiná 
pověřená osoba přesune mezi budovu školy a družinu a naváže s paní 
vychovatelkou oční kontakt přes okno v 1. patře budovy ŠD. Poté je dítě uvolněno 

ze ŠD a samo odchází do šatny. Rodič nebo jiná pověřená osoba si dítě přebírá 
před budovou ŠD.  

2. oddělení - po stisknutí zvonku (kancelář 3 - ŠD) u mostu se rodič nebo jiná 
pověřená osoba přesune vlevo po schodech dolů a naváže s paní vychovatelkou oční 
kontakt přes okno v 1. patře budovy ZŠ. Poté je dítě uvolněno ze ŠD a samo odchází 
do šatny. Rodič nebo jiná pověřená osoba si dítě přebírá před vestibulem na 

školním dvoře. 
S postupem vyzvedávání dítěte ze ŠD je potřeba seznámit všechny osoby dítě 
vyzvedávající.  
 

Co potřebuje dítě do školní družiny: 
1. oddělení - přezůvky - doporučuji bačkory s pevnou patou a se světlou podrážkou, 

které si děti mohou vzít i do tělocvičny, nedoporučuji přezůvky s přezkami.  
Oblečení na výtvarné a pracovní činnosti (zástěra, košile), tepláky na hraní v ŠD, 
náhradní oblečení pro pobyt venku (vše dle uvážení rodičů). V zimním období teplé 
oblečení (kombinézu nebo bundu a oteplovačky, rukavice, čepice, šála), vše je možné 
uložit v šatně ŠD v označené tašce či sáčku (týká se I. oddělení). Pro každé dítě je v 
šatně vyhrazeno místo na uložení bot a přezůvek. Dále háček na bundu a sáček s 
oblečením. 

2. oddělení - přezůvky školní. 
 Oblečení na výtvarné a pracovní činnosti (zástěra, košile), tepláky na hraní v ŠD, 
náhradní oblečení pro pobyt venku (vše dle uvážení rodičů). V zimním období teplé 
oblečení (kombinézu nebo bundu a oteplovačky, rukavice, čepice, šála). 

 
Ranní družina je pro obě dvě oddělení. Odpolední družina se spojuje ve 14:30 hod. (v případě 
velkého počtu v obou odděleních se spojí déle).  
Děti z II. oddělení si přenesou přezůvky ze školy. Je nutné, aby přezůvky byly podepsané, 
jelikož je ráno doneseme zpět do šatny ZŠ. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Za hračky donesené z domu ŠD nezodpovídá. 
 
Dokumenty pro ŠD - Vnitřní řád pro ŠD a Úplata za ŠD jsou k nahlédnutí na nástěnce na chodbě 
proti vstupním dveřím, kde budou i průběžné informace pro rodiče. Dále je k nahlédnutí Školní 
vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. 
 
Úplata za ŠD ve školním roce 2020-21 je stanovena na 400,- Kč na žáka/za jedno každé 
pololetí školního roku. Úplata je splatná do konce měsíce října za 1. pololetí školního roku 
a do konce měsíce února za 2. pololetí školního roku. Peníze vybírá vychovatelka ve ŠD. 
 
 

Dana Petrová - vychovatelka ŠD (1. oddělení) 
Kancelář školy: 494 383 133 (přepojit do ŠD) 

e-mail: dana.petrova@zsdoudleby.cz 
 

Ivana Janečková, Lic. - vychovatelka ŠD (2. oddělení) 
Mobil: 734 836 802 (v době od 11:35 do 14:30 hod.) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


