
Základní informace o školní družině ZŠ Stonařov 

 

• Školní družina je v provozu v době od 11.00 do 16.00 hodin především pro žáky 1.– 4. 

ročníku ZŠ.  V případě volné kapacity je možné do ŠD umístit i žáky z 5. ročníku. 

 

• Do ŠD dochází děti, které jsou přihlášeny řádně vyplněným zápisním lístkem. 

 

Přední strana se vyplňuje dle pokynů, řádky, které se nevyplňují, se proškrtnou. 

  

Zadní strana – sloupce, které se týkají ranní družiny, se nevyplňují. Zapíše se družina 

po skončení výuky, tj. docházka v jednotlivých dnech a odchody dítěte – zda odchází 

samo, v doprovodu rodičů, prarodičů… 

 

• V případě naplnění kapacity školní družiny rozhoduje o přijetí do ŠD ředitel ZŠ. 

 

• Omluvenky a změny v docházce rodiče zapisují do notýsku školní družiny (žáci 

dostanou, je to obdoba žákovské knížky). Bez písemné omluvenky nelze dítě ze školní 

družiny uvolnit. Na přihlášené kroužky, které jsou v budově ZŠ, jsou děti uvolňovány 

automaticky. 

 

• Odchody domů ze ŠD je vhodné časovat tak, aby nezasahovaly do činnosti ve ŠD. Je 

možno zvolit odchod v 11. 50 hod. od ZŠ, tj. tzv. první dozor – odchází hned po 

ukončení páté vyučovací hodiny, 12.50 hod. odchod po obědě od mateřské školy, kdy 

na oběd jde se školní družinou a poté odchází domů a následně nejdříve 14. 30 hod., aby 

byl prostor např. na vycházku… 

 

• ŠD je zpoplatněna částkou 70,- Kč měsíčně u žáků, kteří dochází do školní družiny 

odpoledne. 30,- Kč měsíčně platí žáci, kteří jsou ve školní družině pouze dopoledne.  

 

• Poplatek se vybírá ve dvou splátkách, a to na zbytek kalendářního roku září – prosinec 

a dále leden – červen. Splatnost je vždy do konce prvního měsíce uvedeného období. 

Platí se v hotovosti vychovatelce školní družiny. Peníze se využívají pro potřeby školní 

družiny. 

 

 

 V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte zeptat, docela určitě najdeme způsob, jak 

„problém“ vyřešit.                                                                          

                                                                                            Naďa Hejlová, vychovatelka ŠD 

 

 

 


