
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – ŠKOLNÍ DRUŽINA 

KLÁŠTERNÍ 

 

Provoz školní družiny:  

Ranní družina             6:00 –   7:45 

Odpolední družina    11:40 – 17:00 

 

Do ranní družiny žáci chodí nejpozději do 7:30.                                                          

Později už žáci musí počkat před hlavním vchodem školy. 

Z ranní družiny doprovázíme prvňáčky až do jejich třídy. Po vyučování si žáky přebíráme 

přímo od třídní učitelky a jdeme společně na oběd ve 12:00 hodin.  

Přihláška do školní družiny se přijímá do 25. 8. 2021. 

 

Platba  

Provádí se příkazem z banky nebo v hotovosti (měsíčně, pololetně, celoročně) v kanceláři 

školy. Měsíční poplatek je 100,- Kč. 

 

Vyzvedávání dětí: 

Pokud si vyzvedáváte dítě po obědě, musíte počkat až do doby, kdy se vracíme do třídy: 

ve 12:30 nebo ve 13:30 podle rozvrhu vyučování.  

V čase mezi 13:40 – 14:45 hodin si děti nevyzvedávejte.  

V této době má družina vycházku a jsme mimo budovu školy. 

Děti si vyzvedávejte pouze u družinového vchodu.  

U zvonku nahlaste jméno, příjmení a třídu dítěte.  

Než za Vámi dítě přijde, nikam neodcházejte.  

Pokud nebudete čekat v prostoru k tomu určeném, dítě se vrátí zpět do družiny. 

Děti si vyzvedávejte nejpozději v 16:55, v 17:00 se škola zamyká.  

Pokud dítě zůstává v družince po vycházce, dejte mu odpolední svačinu. 

 

Vyzvedávání dětí mimo dobu uvedenou na přihlášce: 

Omluvenka z družiny musí být předložena předem v písemné formě s uvedením data, dne 

a hodiny uvolnění a s podpisem zákonných zástupců. Omluvenku předávejte pouze paní 

vychovatelce (ne třídní učitelce). Vzor uvolnění z družiny je ke stažení na webu školy nebo 

u vychovatelek. 

 

Družinové kroužky: 

Nabídka družinových kroužků bude vyvěšena v přípravném týdnu před zahájením školního 

roku. Přihlašujte děti u vedoucích kroužků, nejlépe hned první den školy – počet míst je 

omezen. Pro družinové děti jsou kroužky zdarma, pro nedružinové děti jsou za úplatu. 

 

Veškeré změny a dotazy řešte s paní vychovatelkou – telefon do družiny: 732 384 105. 

 


