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Informace pro zákonné zástupce žáků o organizačních záležitostech školní 

družiny ve školním roce 2022/2023 

 

 

 Činnost a provoz školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Zájmové vzdělávání ve školní družině se 

uskutečňuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního 

vyučování, v době od 6:30 do 7:35 hod. a po skončení vyučování do 16 hod. Činnost školní 

družiny je určena přednostně pro žáky 1. – 3. třídy a dojíždějící žáky, až do 5. třídy základní 

školy, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce nejméně 4 dny v týdnu.  Je 

realizována v budově školy na Dolním náměstí 71.  

 

 Přihlášku do školní družiny obdrží žák první den školní docházky. Řádně vyplněnou 

odevzdá zák. zástupce žáka vedoucí školní družiny. Odhlášení ze školní družiny je možné 

pouze písemně. Povinnost úplaty zaniká 1. dnem následujícího měsíce po podání písemného 

odhlášení žáka u vedoucí školní družiny. 

 

 Při pobytu ve školní družině se žáci řídí pokyny vychovatelky, Vnitřním řádem školní 

družiny, který je k nahlédnutí v prostorách školy a školní družiny. Pokud je žák řádně 

omluven ze školního vyučování, je zároveň omluven z pobytu ve školní družině. V případě, 

že žák významným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost 

ostatních, ředitelka školy může rozhodnout o jeho vyloučení ze školní družiny.  

 

 Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu. Výše úplaty pro 

školní rok 2022/2023 činí 200 Kč - za kalendářní měsíc. Úplata je prominuta žákovi, který je 

společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek dle zákona č. 117/1995 Sb. (na 

základě písemné žádosti v aktuálním čtvrtletí). Bezhotovostní platbu proveďte na účet školy 

č. 236503798/0300, v.s. – dat. nar. žáka, do poznámky jméno žáka + ŠD, Kč 2 000,-, do 

15. září 2022 nebo lze platit i pololetně. 

 

 Po úhradě úplaty na celý školní rok a zároveň po předání přihlášky bude žák 

přijat do školní družiny. Další informace můžete získat osobně u paní Jitky Pařízkové (mob. 

605 509 879). 

 


