
 
Pokyny pro rodiče 

 
Důležité body ze Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny 

 
1) Školní družina je součástí školy. Zabezpečuje výchovu dětí v době 

mimo vyučování. 
2) Pro žáky, kteří byli do ŠD přihlášeni, je každodenní docházka povinná. 

Pro omluvu neúčasti platí stejné zásady jako pro školní docházku. 
3) Žáci navštěvující ŠD jsou povinni dodržovat Vnitřní řád ŠD a pravidla 

chování. Jsou povinni respektovat všechny pokyny vychovatelek. 
4) Žáci jsou povinni dodržovat nařízení ředitelky školy o používání 

mobilních telefonů. 
5) Žáci zachází šetrně se školními potřebami, výchovnými pomůckami a 

zařízením ŠD. Úmyslné poškození hradí rodiče. 
6) Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují hygienická a 

společenská pravidla stolování. 
7) Při vycházce žáci dodržují pravidla silničního provozu. 
8) Rodiče nevstupují do tříd ŠD a využívají video telefonu. 
9) Pokud žáka vyzvedává zákonný zástupce nebo pověřená osoba a žák 

zůstane ve ŠD po ukončení provozu a není možné se telefonicky spojit, 
informuje vychovatelka vedení školy a to Policii ČR. 

10) Provoz ŠD je v pracovní dny zabezpečován takto:  
                               od   620 hodin do 730 hodin 
                               od 1125 hodin do 1540 hodin 
 Ráno mohou žáci přicházet do 700 hodin. Ze ŠD mohou odcházet po 

obědě (do 1330 hodin), později až v 1500 hodin. 
Celé znění Vnitřního řádu školní družiny je na webových stránkách školy 
www.zschlumcany.cz/Školní družina. 
 
 
Potřeby do ŠD 
1) Podepsané převlečení pro pobyt venku. 
2) Notýsek na omluvenky a jiná sdělení. 
 
 
Telefonní číslo ŠD 
602 307 883 
 
 
Směrnice pro vybírání poplatků ve školní družině  

Poplatek činí 100,- Kč na měsíc na jedno dítě využívající plný provoz 
školní družiny bez ohledu na to, kolikrát za měsíc dítě školní družinu využije. 
Poplatek je splatný pololetně ve výši 500,- Kč. 

Pokud dítě využívá pouze ranní provoz, je poplatek zkrácen na 40,- Kč 
na jedno dítě měsíčně. Poplatek je splatný pololetně ve výši 200,- Kč.  

Poplatek je nutné zaslat na účet školy č. 726 754 389/0800 (jako 
variabilní symbol použít rodné číslo dítěte bez lomítka), platbu za 1. pololetí 
nejpozději do 20. září a platbu za 2. pololetí nejpozději do 20. února. 
Pokud rodiče nemají bankovní účet, může výjimečně poplatek vybrat 
v hotovosti vychovatelka školní družiny, se kterou je uzavřená dohoda o 
hmotné odpovědnosti.  

  


