
Režim školní družiny ZŠ Na Šutce 

 
Provoz školní družiny  od 6:30 do 17:00  
 
1) Ranní činnost 

 

              6 :30   -     7:40                 - příchod do ranní družiny končí v 7:15  

       7 :15   -     7:40                            - budova školy je uzavřena. 

 

2)   Odpolední činnost 

              

             11:40  nebo 12:35 hod.              - přesun žáků do prostor školní družiny 

11:50    -      13:10 hod.   - oběd 

13:00    –     15:00 hod. - výchovně vzdělávací činnost (odpočinková, rekreační a zájmová) 

15:15    –     15:30 hod. -sebeobslužná činnost a svačina 

15:30    –     16:00 hod. - příprava na vyučování (didaktické hry a soutěže, procvičování učiva, volné hry) 

16:00    –     17:00 hod. - odpočinková činnost 
 
Vyzvedávání žáků ze ŠD 

 

Pro žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD a odcházejí po vyučování domů nebo jdou na oběd, je určen tento režim: 

 

1. Na základě písemné omluvenky rodičů odchází žák s třídní učitelkou rovnou do školní jídelny, ne do ŠD. 

2. Písemnou omluvenku předá žák třídní učitelce a třídní učitelka paní vychovatelce, která omluví žáka na tento den  

             z docházky ve ŠD. 

 

Pro žáky, kteří po vyučování odcházejí do ŠD, platí tento režim hromadných odchodů : 

 

      1.     13:45 – 14:00 

2.  15:00 – 15:15 

3.  16:00 – 17:00 (žáci jsou sloučeni do jednoho oddělení v šatně školní družiny a mohou být uvolňováni individuálně) 

 

Pro žáky, přihlášené do kroužků, je určen tento režim: 

 

      1.  Žáky přihlášené do kroužků předává paní vychovatelka osobně vedoucím kroužků ve školní družině.  

      2  .Po ukončení kroužku opět přivedou vedoucí kroužků všechny žáky zpět do ŠD a předají paní vychovatelce. 

      3.  Žáci odchází do vestibulu ve stanovených dobách hromadných odchodů pod dozorem paní vychovatelky. 

 

    Aby byla zajištěna vyšší bezpečnost žáků při odchodu ze ŠD, přecházejí žáci k hlavnímu vchodu za doprovodu 

paní vychovatelky. Mimo tuto určenou dobu nelze žáky ze školní družiny vyzvednout. Výjimkou je odchod k lékaři 

či  jiný závažný důvod, který je nutno projednat s paní vychovatelkou. 

  

Kontakty do ŠD   

Telefonovat jen v naléhavých případech na číslo     284 685 856    linka 36      

                                                           odpolední ŠD     605 490 246    (16:00 – 17:00) 

                                

                                         Platba za pobyt žáka ve školní družině 

 
    Žák bude přijat do školní družiny po odevzdání vyplněného zápisního lístku (u zápisu do ŠD) a uhrazení 

příspěvku (září – prosinec). Termín platby pro žáky 2.-4. tříd je nejpozději do konce června.  

Termín  platby  žáků 1. tříd bude v září po přidělení var. symbolu. 
Výše příspěvku činí měsíčně za jednoho žáka 300 Kč. Příspěvky ( září- prosinec ) ve výši 1200 Kč a (leden-červen) ve výši 

1800 Kč se platí  na účet  školy č. 100 884 093/0300.  

   Při elektronické platbě je nutno uvádět do zprávy pro příjemce -  jméno žáka, třídu a variabilní symbol. 

Odchody dětí na zápisním lístku mohou být doplněny dodatečně. 

 

      O snížení nebo prominutí platby  za poskytování školních služeb rozhoduje ředitel školy  na základě žádosti zákonného 

zástupce.   


