
Informace k provozu školní družiny 

RANNÍ DRUŽINA 6.30 – 7.40 hod.  

RANNÍ DRUŽINA V DOBĚ PŮLENÝCH HODIN 6.30 – 8.40 hod.  

ODPOLEDNÍ DRUŽINA  

do 13.15 hod. možnost vyzvednutí dítěte po obědě  

13.15 – 15.00 hod. VLASTNÍ ČINNOST ŠD (v této době děti odcházejí často mimo školu, anebo se 

věnují plnění školního vzdělávacího programu pro školní družinu v budově)  

15.00 – 17.00 hod. volné aktivity žáků, vyzvedávání rodiči  

17.00 hod. KONEC provozu ŠD  

K provozu školní družiny patří také systém vyzvedávání a uvolňování dětí ze školní dužiny  

Systém vyzvedávání – prosíme do telefonu nahlásit celé své jméno (představit se) a nahlásit celé 

jméno dítěte a třídu, do které chodí  

Systém uvolňování dětí – v případě změny odchodů dítěte, anebo při potřebě vyzvednout dítě v 

době programové činnosti ŠD je třeba napsat lístek, ve kterém musí být napsáno datum, celé jméno 

dítěte, způsob odchodu (samo, nebo s jinou osobou) a čas odchodu.  

K přihlášce do školní družiny je zapotřebí také vyplnit informovaný souhlas, ten vyplňují ty osoby, 

které také budou vyzvedávat děti z družiny (prarodiče, tety, sousedé…).  

Odchodové listy – odchodové listy vyplníte v průběhu prvních čtrnácti dní v září, až se dozvíte 

rozvrhy dětí, kroužky a podobně. U vyplňování, prosím, dbejte na to, aby byl vyplněn přesně 

především čas a údaj, jakým způsobem budou děti z dužiny odcházet (zda samy, anebo s 

doprovodem).  

KROUŽKY, které probíhají ve škole. Může se stát, že dítě bude chodit na kroužek, který bude končit v 

17.00 hod., nebo po 17. hodině. Prosíme, abyste do odchodu dítěte napsali ten čas, v který bude dítě 

opouštět družinu na kroužek a za ním bylo napsáno SÁM/ SAMA. V případě, že kroužek končí v době 

provozu školní družiny, dítě se vrací do družiny a odchází ze ŠD v termínu, který uvedete v 

odchodovém listu.  

Informace o dění ve školní družině  

Ranní družina – v době ranní družiny děti nemají přistup do hlavních šaten, proto by bylo vhodné 

pořídit dětem přezuvky i do školní družiny.  

Odpolední družina – děti mají možnost se ve družině převlékat (procházka, zahrada), v tomto případě 

není od věci dětem dát do skřínky náhradní tepláky, mikinu a další oblečení (hlavně v zimním období)  

S dětmi chodíme ven téměř za každého počasí. S dětmi také chodíme do tělocvičny, prosíme, aby si 

nechávaly ve skřínkách sportovní obuv určenou na hodiny TV. 


