
PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

pro školní rok 2022/23

ZÁPIS do ŠD 1. 9. 2022

Základní škola a Mateřská škola Bez hranic - pracoviště Tuřany

Jméno žáka: Třída:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště:

Jméno a příjmení matky: Telefon:

e-mail:
Jméno a příjmení otce: Telefon:

e-mail:
Upozornění na zdravotní problémy dítěte /alergie/:

Záznamy o odchodech dítěte ze školní družiny

Den Hodina odchodu
dítěte ze ŠD

Dítě bude odcházet
samo (ANO/NE)

Komu může být vaše dítě
předáno.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek Datum nástupu
do ŠD.

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu uvedenou na zápisním lístku, musí se
předem prokázat písemným sdělením zákonných zástupců /telefonické oznámení zákonných
zástupců nestačí/.

Protože během odpoledne realizujeme různé činnosti i mimo budovu školy, je vhodné odchody
žáků směřovat k těmto časovým intervalům: 12,30 - 13,15; od 15 hodin. Po15h již zůstáváme
ve škole nebo jsme na školní zahradě.

Pro odhlášení ze ŠD využijte dokument na stránkách školy, odhlášení musí být písemně na
daném dokumentu.

Na stránkách školy jsem se seznámil s Vnitřním řádem ŠD.

Datum: ………………… Podpis zákonného zástupce:...................................



Školní družina 2022/2023 – pokyny pro rodiče

I. ODDĚLENÍ – vychovatelka Eliška Dvořáková /přízemí vpravo/
II. ODDĚLENÍ – vedoucí vychovatelka Stanislava Trappová /přízemí vlevo/
III. ODDĚLENÍ – vychovatelka Alena Hašková /1. patro/

Poplatek za zájmové vzdělávání žáka se řídí směrnicí ke stanovení výše úplaty za zájmové
vzdělávání žáka ve školní družině a činí 1500Kč na celý školní rok. Plátce uhradí úplatu
bezhotovostním převodem na číslo účtu 3529951379/0800 do 15. září 2022. Použijte variabilní
symbol, který je nebo bude (1. ročník) dítěti přidělen. Do poznámky uveďte zkratku „ŠD“.

Pravidelný provoz ŠD začíná 2. září 2022 /11,30 – 16,30 hodin/ na základě vyplněné
přihlášky.

Do ŠD si děti přinesou:
1. vyplněnou přihlášku do ŠD /nejpozději 2. září 2022/
2. sportovní oblečení /děti jsou povinny se převlékat na aktivity venku, věci si uloží do

své skříňky v šatně/
3. sportovní obuv /uložit do skříňky/
4. balení papírových kapesníků /odevzdat ve ŠD/

Oblečení i obuv je nutno podepsat! (každoročně zůstávají v šatnách pytle s oblečením a
bot, které nemají majitele).

Odchod dětí ze ŠD směřujte k těmto časovým intervalům:
12,45-13,15h; 15,00-16,30h. V době mezi těmito časy 13,15-15h realizujeme rekreační a zájmové
činnosti a svým příchodem narušíte činnost všem ostatním dětem. Od 15h již zůstáváme ve škole
nebo jsme na školní zahradě popř. dětském hřišti. Pokud potřebujete dítě uvolnit ze ŠD v jiný čas,
než je uvedeno v zápisním lístku, proveďte to písemně do notýsku, který žák daný den předloží
paní vychovatelce.
Telefonické oznámení zákonných zástupců nestačí, dítě nebude z bezpečnostních důvodů
z družiny uvolněno. V případě nutnosti pošlete sms a vyčkejte na potvrzení. Na email
během dne nejsme schopny reagovat.

Ukázka skladby odpoledne

11,30 – 13,15 13,15 – 14,00 14,00 – 15,00 15,00 -15,30 15,00 – 15,30 15,30 – 16,30

Oběd,
odpočinková
činnost ŠD
/individuální i

skupinové hry ve
ŠD, četba knih a

časopisů, stolní hry/

Zájmové činnosti

● výtvarná

● pracovní

● hudební

● přírodovědná

● dramatická

● sportovní

Rekreační
činnost

/zahrada,
dětské hřiště,

fotbalové
hřiště,

vycházka/

Svačina a
sebeobslužná

činnost

Příprava na
vyučování

/individuální
vypracování

domácích
úkolů,

didaktické hry,
využití IA

tabule,
výukové

programy na
PC/

Rekreační
hry

ve ŠD, na
školní

zahradě
nebo

dětském
hřišti

V případě nejasností a potřeby kontaktujte vedoucí vychovatelku S. Trappovou
605 171 052, trappova@skolabezhranic.


