
   

   
                                                                                                                                 

  

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023     

(platný pro obě oddělení)      

      

Provoz školní družiny se řídí Řádem ŠD, který je zveřejněn ve školní družině a na webových stránkách školy.      

PROVOZNÍ DOBA      
      

Ranní družina      

PO – PÁ 06.30 – 07.30 – děti musí být v družině nejpozději do 07.20 hod.       

      

Odpolední družina – I. oddělení (1. třída, 2. třída)      

PO 11.30 – 15.30 /15.30 - 16.30 kroužek „Výtvarná dílna“ - pouze pro přihlášené děti/      

ÚT 11.30 – 16.30 /15.30 - 16.30 prodloužená provozní doba /      

ST 11.30 – 15.30      

ČT 11.30 – 15.30       

PÁ 11.30 – 15.20      
      
Odpolední družina – II. oddělení (3. třída, 4. třída, 5. třída)      

PO 12.00 – 15.30       

ÚT 12.00 – 15.30       

ST 12.00 – 15.30      

ČT 12.00 – 15.30       

PÁ 12.00 – 15.20      

Od 15.00 jsou obě oddělení spojena v prostoru I. oddělení v přízemí. 



     

  REŽIM VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD   
   

Děti lze vyzvedávat vždy v čase od 11.30 – 13.00, dále pak nejdříve od 14.30 – 15.30 (dle provozní doby).      

Z důvodu nenarušování plánovaných činností a programu pro děti v čase mezi 13.00 – 14.30, nelze v tuto 

dobu děti ze ŠD vyzvedávat! V tomto čase také není možný samostatný odchod dětí.       

Děti, které dojíždějí, jsou z družiny uvolňovány dle odjezdu autobusů.       

Ve výjimečných případech (např. návštěva lékaře) lze děti vyzvednout i v jiném čase, je však nutná písemná 

nebo telefonická omluva předem!      

Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny ZUŠ jsou děti uvolňovány dle potřeby. Rodiče jsou však povinni 

včas nahlásit vychovatelce ŠD odchody dětí do těchto zájmových aktivit a zapsat tyto změny do přílohy k 

zápisnímu lístku (tabulka odchodů dítěte do zájmových kroužků).       

Při vyzvedávání dětí rodiče zazvoní na zvonek školy u hlavního vchodu a vyčkají u telefonické kamery na 

příchod školní asistentky nebo na vpuštění do budovy po ověření identity. Rodiče si po té osobně vyzvednou 

děti ze školní družiny v I. nebo ve II. oddělení. Od 15.00 jsou obě oddělení spojena v prostoru I. oddělení v 

přízemí. Z hygienických důvodů rodiče nevstupují do prostoru ŠD!      

  

DOCHÁZKA A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD      
      

Do družiny se přihlašuje prostřednictvím zápisního lístku, který je potřeba pečlivě vyplnit, zejména rozsah 

docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.  Přihlašovat žáky do ŠD lze závazně vždy do předem 

stanoveného termínu. Po jeho vypršení nabývá přihláška platnosti. Z docházky ze ŠD lze žáky trvale odhlásit 

nejdříve od druhého pololetí.   

Nepřítomnost dítěte, odchylky od docházky nebo odchod ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a 

uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně předem (prostřednictvím omluvenky – ke 

stažení na webu).      

Jedná-li se o trvalou změnu odchodů dětí ze ŠD, jsou rodiče povinni změnu nahlásit a zapsat do přílohy k 

zápisnímu lístku (tabulka trvalé změny v docházce žáka ze ŠD).      

Ve výjimečných případech (nečekaná událost, zapomenete děti písemně předem omluvit) lze děti omluvit i 

telefonicky, nejdříve však od 10.30 na tel. číslo ŠD + následně písemně formou SMS na totéž číslo.       

TELEFONICKOU + NÁSLEDNOU SMS OMLUVU VYUŽÍVEJTE, PROSÍM, OPRAVDU POUZE VE VYJÍMEČNÝCH 

PŘÍPADECH!!     

Bez vědomí vychovatelky děti nesmí opustit oddělení školní družiny!  

V případě celodenní nepřítomnosti dítěte ve vyučování (např. nemoc) či neplánovaného odchodu z 

vyučování, se děti z družiny omlouvat nemusí. Tuto skutečnost ohlásí vychovatelce třídní (předávající) 

učitel/ka.      
      

Do/z ranní družiny se děti omlouvat nemusí.      



                                            

SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ DO ŠD      
      

• Věci na převlečení – přizpůsobené ročnímu období, počasí, prostředí tělocvičny, hřiště a přírody.       

• Přezůvky se světlou podrážkou.      

• Svačina.      

• Uzavíratelná láhev s pitím.      

Všechny výše uvedené věci jsou nezbytně nutné.      

     

ZPŮSOB SDĚLOVÁNÍ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ RODIČŮM      
      

Důležitá sdělení a informace jsou rodičům vždy s předstihem sdělovány prostřednictvím níže uvedených 

způsobů komunikace:      

• E-mail – informace jsou odesílány na e-mail uvedený v zápisním lístku dítěte.      

• Facebooková skupina „ŠKOLNÍ DRUŽINA PRAKŠICE“ – je určena výhradně zákonným zástupcům dětí, 

které aktuálně navštěvují školní družinu. Skupina je tajná, obsah stránky mohou zobrazit pouze 

členové skupiny.       

• Webové stránky školy – sekce Školní družina      

      

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY      
      

Školní družina každoročně nabízí několik zájmových kroužků. Aktuální nabídku včetně poplatků za jednotlivé 

kroužky naleznete na webu školy v sekci „Školní družina“  Kroužky ŠD.      

Do kroužků se přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou si lze vyzvednout u vychovatelky ve školní družině. 

Zároveň je také ke stažení na webu školy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte vychovatelce ŠD.      

Přihlášku lze podat vždy na začátku I. nebo II. pololetí. Úplata za kroužky ŠD je nevratná.      

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mohou navštěvovat pouze kroužky, které spadají pod ŠD.              

                              

POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU      
  

Poplatek za ŠD je určen vyhláškou a činí 1000,- Kč/šk. rok. Je splatný jednorázově do konce měsíce září na 

účet školy. Pokyny k platbě Vám budou včas sděleny.       



V případě nepravidelné docházky do ŠD (méně než 3 dny v týdnu) činí poplatek za ŠD 500,- kč/šk.   rok.      
      

KONTAKTY    
      

Vychovatelka I. oddělení: Bc. Martina Gajdošíková      

Tel: 725 304 715       

E-mail: gajdosikova@zspraksice.cz      

Vychovatelka II. oddělení: Lenka Mikuláštíková     

Tel: 733 357 573     

E-mail: mikulastikova@zspraksice.cz     

       


