
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Informace k provozu školní družiny / školního klubu

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče k zájmovému vzdělávání (školní družiny) je písemné
přihlášení - vyplnění zápisového lístku do 1.9.2022. Jeho součástí je písemné sdělení o
rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2) O zařazení účastníka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel.

3) S ohledem na kapacitu ŠD jsou přednostně přijímáni:
➢ žáci 1.- 3. ročníků
➢ žáci dojíždějící
➢ žáci zaměstnaných zákonných zástupců

4) Účastníci zájmového vzdělávání čekající za poledne na kroužek a odpolední vyučování
jsou zařazeni do ŠD zdarma.

5) Otevírací doba školní družiny: 6:30 - 7:45 a  11:00 - 16:30

6) Do ŠD je nutno přinést vyplněný Zápisní lístek, látkový sáček, tepláky (hrací kalhoty),
ručník, papírové kapesníky (celé balení), bačkory, možno ještě náhradní ponožky, tričko,
boty pro ven, čepici (klobouček) pro letní období, denně nosit čip na oběd, odpolední
svačinu a pití, prosíme podepsat všechny věci dítěte.

7) Účastník zájmového vzdělávání předává vychovatelce třídní učitelka.

8) Nebude-li účastník zájmového vzdělávání vyzvednut ze ŠD do stanovené doby, spojí se
telefonicky vychovatelka s rodiči.

9) Dočasné umisťování účastníků zájmového vzdělávání, kteří nejsou do ŠD přihlášeni, lze
po dohodě s vedením školy s přihlédnutím na stav naplnění oddělení školní družiny.

10) Účastníci zájmového vzdělávání dodržují školní řád a vnitřní řád školní družiny, respektují
pokyny vychovatelů a pedagogických pracovníků školy.

11) V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví jsou účastníci seznamováni s pravidly opakovaně
při veškeré denní činnosti.

12) Účastníci zájmového vzdělávání z jednotlivých oddělení ŠD jsou obvykle mezi 15:00 -
15:30  spojováni do jednoho oddělení.

13) Žádá-li rodič, aby dítě odešlo ze ŠD v jinou dobu, než je zapsáno v Zápisním lístku, nebo
s jinou osobou, která není udaná na zápisovém lístku, oznámí to vychovatelce písemně.
Toto písemné “uvolnění” musí obsahovat: datum, čas odchodu, zda účastník odejde sám
nebo v doprovodu a podpis zákonného zástupce. Takto lze omluvit nepřítomnost účastník
zájmového vzdělávání ze ŠD i na mimoškolní aktivity, zájmové kroužky, apod.

14) Jakékoliv dotazy, připomínky či požadavky ze strany rodičů týkající se školní družiny
projednají rodiče s vychovatelkami. a domluví se společně na dalším postupu projednání
záležitosti.

15) Podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) § 112,§ 121 odst. 1, § 123 odst. 3 a vyhlášky
č. 74/2005 Sb. §13 a §14 je od 1. 9.2 2005 vybírán příspěvek za školní družinu, školní
klub a zájmové kroužky (viz směrnice o školní družině).



1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

16) Pokud budou mít rodiče zájem o ŠD v době vedlejších prázdnin (podzimních,
vánočních, jarních, velikonočních..), nahlásí požadavek vychovatelkám ŠD nejméně
jeden týden dopředu a při počtu 7 účastníků zájmového vzdělávání bude ŠD
otevřena. O hlavních prázdninách (tj.v červenci a srpnu) bude provoz školní družiny
zajištěn v případě zájmu zaměstnaných rodičů nebo zřizovatele.

17) Účastník zájmového vzdělávání bude podmínečně vyloučen, pokud bude úmyslně
ničit majetek ŠD, ubližovat ostatním účastníků zájmového vzděláváním, zjistí-li se
psychická či fyzická šikana nebo krádež. Při opakovaném přestupku bude účastník
zájmového vzdělávání ze školní družiny vyloučen do konce školního roku. Důvodem
pro vyloučení účastník zájmového vzdělávání ze ŠD je nezaplacení příspěvku ve
stanoveném termínu.

18) Do ŠD není povoleno nosit cenné předměty (mobilní telefony) nebo větší částky
peněz. Za případné ztráty škola nenese odpovědnost.

19) O polední přestávce zajišťují dozor nad žáky 1. - 4. ročníku vychovatelky. Žáci 5.
ročníku navštěvují “sběrnou třídu”. V případě písemného souhlasu rodičů mohou
trávit přestávku mimo budovu školy. Škola pak nezodpovídá za dozor nad žákem
tedy ani za případný úraz, který se v této době žákovi stane.

Telefonické spojení na ŠD: 775 700 061

(v době od 6,30 – 8,00 hod, a od 11,30 – 16,30 hod.).
Mimo tento čas je možno zanechat vzkaz v kanceláři školy
tel. 382 521 393, 775 700 059

Projednáno na pedagogické radě dne  27. 6. 2022                  .

Platnost od 1. 9. 2022.

PaedDr. Martin Hrych
ředitel školy
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Příloha č. 1

Výše příspěvku a způsob úhrady školní družiny

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) §112, §121 odst. 1, a vyhlášky č. 74/2005 Sb.
§13, 14 jsou od 1. 9. 2005 poskytovány školní klub a školní klub za úplatu podle následujících
pravidel.

1. Výše příspěvku na školní družině 100,- Kč / měsíc

2. Příspěvek je splatný nejpozději do 15. dne prvního měsíce   
    příslušného období:

1. pololetí (září – leden) do15. září     500,- Kč 
2. pololetí (únor – červen) do 15. února 500,- Kč
celý školní rok  do15. září     1000,- Kč

3. Způsob platby:
● Hotově v kanceláři školy
● Převodem na účet číslo 050016-0643207339/0800

Variabilní symbol je kód třídy + datum narození účastníka zájmového vzdělávání 

Kódy tříd: 1. A 11 4. A 41
                1. B 12 4. B 42
                 1. C 13 4. C 43
        2. A 21 5. A 51
                   2. B 22 5. B 52
                   2. C 23 5. C 53
                 3. A 31
                 3. B  32

     3. C 33

 /např. účastník zájmového vzdělávání 1. A narozený 14. 05. 2016 bude mít  VS 11140516/ 

PaedDr. Martin Hrych
ředitel školy


