
INFORMACE  PRO  RODIČE  O  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

1. Provoz ŠD bude zahájen 2. 9. 2021
• ranní ŠD 6:45-7:45 (Mgr. Marie Trojáčková, tel. 723 277 477) – pro všechny žáky ZŠ bez 

přihlášek
• odpolední ŠD 1.oddělení 11:45-15:40 (Lucie Sedláková, tel. 737 524 222) – vyzvedávání 

žáků v 15:30
• odpolední ŠD 2.oddělení 13:00-15:00 (Jana Klímová, tel. 732 878 714)
• v čase od 13:00-15:00 bude probíhat hlavní zájmová činnost (vyrábění, tvoření, procházka), 

prosíme o nenarušování programu (vyzvedávání v tomto čase po předchozí domluvě)!
2. Vyplnění zápisního lístu ŠD včetně odchodů či odvádění dítěte ze ŠD – odevzdat do 3. 9. 2021

• vzor viz webové stránky školy (doporučujeme doplnit větou: v případě nevyzvednutí do 
15:40, dítě odchází samo)

• zdravotní nebo i jiné problémy (alergie, fóbie, atd.) je nutné uvést na zápisní lístek nebo 
konzultovat s vychovatelkou

• jakékoli trvalé změny (příjmení, změna odchodu ze ŠD, zdravotní problémy, atd.) přijít 
nahlásit nebo poslat písemně, bude přiřazeno k zápisovému lístku

• vyplnit zájmové kroužky, čas trvání a zda se dítě po kroužku vrací či nikoliv (v době 
kroužku přebírá odpovědnost jeho vedoucí)

3. V případě změny odchodu ze ŠD je nutné doložit omluvný lístek
• vkládá se do školního deníčku zezadu, kde vychovatelka napíše datum a podpis, že 

omluvenku převzala a lístek si uschová do kartotéky
• předlohu k vytisknutí omluvného lístku najdete na webových stránkách

4. Placení ŠD
• 120 Kč/měsíc – zahrnuje provozní poplatek a třídní fond (placeno přes účet společně 

s obědy)
• za poškození školního majetku nebo majetku spolužáka zodpovídají rodiče, ty poškozenou 

věc musí opravit, nahradit jinou, nebo finančně odškodnit
5. Převlečení do ŠD 

• do tělocvičny: pevná obuv se světlou podrážkou, sportovní úbor
• na pobyt venku (školní zahrada, hřiště, procházky,...):

➢ oblečení podzim, jaro: vhodná obuv, věci na převlečení, pokrývka hlavy, láhev na pití, 
případně opalovací krém, repelent

➢ oblečení na zimu: vhodná teplá obuv, oteplováky, čepice, šála, rukavice!!!!
6. Jiné důležité informace

• nabízíme možnost: A) donést papírové kapesníky a papírové kuchyňské utěrky, 1x balík 
bílých papírů velikosti A4 do tiskárny
NEBO  B) za poplatek 50Kč vše zajistíme sami 

• zdraví: děti vykazující příznaky respiračního a střevního onemocnění (horečka, nevolnost, 
kašel,...) nebudou přijaty do ŠD. Jestliže začnou vykazovat příznaky v průběhu pobytu, 
budou umístěni do izolace a rodiče si neprodleně zajistí vyzvednutí žáka. Následně se žáci 
do ŠD mohou vrátit nejdříve 3. den po odeznění příznaků.

• strava: je vhodné dítě vybavit odpolední svačinou (pečivo, ovoce, zelenina, apod.), prosíme 
nedávat sladkosti (pouze o narozeninách či svátku)

• dále prosíme rodiče o spolupráci se ŠD, a to buď v poskytnutí doma již nepotřebného 
materiálu, hraček a her nebo jako dozoru při větších akcích (bruslení, apod.)

Děkujeme.
Lucie Sedláková a Jana Klímová

vychovatelky ŠD
tel. 737 524 222,732 878 714

e-mail: Hronova.L@seznam.cz



Vzor vyplněného zápisového lístku do ŠD:


