
 

 

INFORMACE  ŠKOLNÍ  DRUŽINY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2022/2023 
tel. 734 574 869 - služební telefon (funguje v době provozu ŠD) 

 

 

• Vedoucí vychovatelka: Bc. Kamila Švardalová, kamila.svardalova@zsmalse.cz 

• Provoz ŠD:   Po – Čt 6.30 - 7.30 a 11.30 – 17.00 

   Pá  6.30 - 7.30 a 11.30 – 16.30     

        

 

Platby: měsíční platba činí 300,- Kč   

➢ 1. platba – do 19. 9. 2022    1500,- Kč (za září - leden) na účet školy 

➢ 2. platba -  do 23. 1. 2023    1500,- Kč (za únor  - červen) na účet školy 

➢ Účet školy: 123-2654680227/0100 

➢ Variabilní symbol: 92021 

➢ Do zprávy pro příjemce uveďte:  jméno a příjmení žáka 
 

  

 

• Po ukončení vyučování předávají třídní učitelé žáky 1. a 2. tříd vychovatelkám, žáci vyšších 

ročníků přicházejí do družiny samostatně. 

• Stravování: žáci nosí čip denně do školy. Za elektronické objednání obědů zodpovídá 

zákonný zástupce žáka. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole rodiče odhlásí stravu přes 

internet, telefonicky nebo osobně do 7.45 hod. do školní jídelny - tel. 734 574 899 (nepoužívejte 

telefon do kanceláře). Při nástupu dítěte po nemoci stravu opět objednají výše uvedeným 

způsobem. 

• Zájmové kroužky: rozpis a bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy na 

konci srpna v sekci školní družina/informace o provozu.  

• Ranní družina: bude probíhat v době od 6.30 – 7.30 a žáci ji mohou navštěvovat nepravidelně. 

• Vyzvedávání ze ŠD: k vyzvedávání dětí ze školní družiny slouží elektronický čipový systém. 

Počet čipů a jmenovité přidělení bude naprogramováno na základě Vašeho požadavku. Čip je 

přenosný na výhradní zodpovědnost osoby, která je vlastníkem čipu. Čip je nevratný.  Cena za 1 

čip je 100,- Kč. 

• Odchody ze ŠD: pokud má dítě odejít z družiny samo, musíte to sdělit prostřednictvím EŽK – 

Bakaláři a to nejpozději do 11.00 daného dne. Pravidelné samostatné odchody můžete zapsat do 

tabulky, kterou Vám zašleme v prvních dnech školního roku. Pokud dítě vyzvedáváte osobně, 

přesný čas znát nemusíme.  

      Z bezpečnostních důvodů žáka v žádném případě neuvolňujeme na telefonickou žádost.  

• Při odchodu ze šatny žák použije svůj osobní čip k opuštění školy. 

 

• V době od 13.45 do 15.00 z organizačních důvodů nejde děti vyzvedávat ani propouštět. 

Využijte dobu před nebo po uvedeném čase. 

 

• Ztráty i jakékoliv úrazy musí žák ihned ohlásit vychovatelce. 

• Doporučujeme převlečení na odpolední rekreační činnosti – převážně pobyt venku. Veškeré 

oblečení i další potřeby musí mít žák podepsané. 

 

• PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JE ZÁVAZNÁ. PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ JE 

MOŽNÉ POUZE V POLOLETÍ.  

 


