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Informace o provozu školní družiny 

 

Provoz školní družiny je ranní – cca od 6:00 do 7:50 hod a odpolední – od 11:45 do cca 16:30 hod. Do 
ranní družiny může dítě chodit nezávisle na odpolední docházce a obráceně.  

Družina má dvě oddělení po 30 dětech, do nichž se děti zařazují s ohledem na vztahy mezi sebou a na 
sourozenecké vztahy. V průběhu školního roku bývá přesunování dětí z oddělení do oddělení problematické 
vzhledem k plné kapacitě obou oddělení.  

Do družiny jsou přijímány děti 1. – 5. ročníku na základě přihlášky, kterou vyplňují zákonní zástupci. Na 
přihlášce je uveden přesný čas a způsob odchodu dítěte z družiny (včetně doprovodu). V případě nenaplnění 
kapacity jsou přijímány děti starší.  

Omluvit dítě je možné na základě písemné žádosti zákonného zástupce, jinak je docházka dítěte do družiny 
povinná. Změna docházky dítěte v průběhu školního roku je možná, musí být též písemná.  

Poplatek za družinu: školní družina se hradí trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů a to vždy do 20. dne 
v měsíci. Je možné uhradit částku na celý školní rok jednou platbou. Poplatek za družinu činí 140,- Kč měsíčně 
a to v případě, že dítě bude docházet do družiny ráno, ráno a odpoledne nebo pouze odpoledne.  

  

POPLATEK ZA ŠD  

Celodenní a polodenní docházka …………..................... 140 Kč měsíčně  

 

Odečet z platby je možný v případě nemoci trvající nejméně 14 dnů v měsíci nebo v případě odhlášení žáka 
ze ŠD během školního roku. Odečet v případě nemoci 14 a více dnů činí 70 Kč. V případě trvání nemoci celý 
jeden kalendářní měsíc, činí odečet 140 Kč. Odečet se provádí vždy pouze na základě písemné žádosti rodičů.  

Vyúčtování se provádí jedenkrát ročně k 30. 6.  

  

Číslo účtu:  1145245329/0800   

Variabilní symbol:  začíná číslem 10 a dále pokračuje stejným číslem, jako je variabilní symbol pro 
platby za obědy.  

  

Informace na tel.:  Ing. J. Pospíšilová: 469 321 078,  J. Jeřábková: 777 659 428,  

družina: 469 625 042    M. Macháčková, DiS.: 724 516 870  

 

 


