
 
 

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY A PRAVIDLA PROVOZU 

2017-2018 

 

Milí rodiče, 

rády bychom Vás seznámily se základními informacemi o organizaci družiny.  

Závazný dokument, kterým se řídí školní družina:  

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, naleznete na webových stránkách www.zskdolum.cz , dále na 

nástěnce školní družiny. 

 Organizace družiny: 

* Ranní družina: 6:30 – 8:00 hod. (určena pro zapsané děti v ŠD) 

* Odpolední družina: 11.30 – 17:00 hod. 

* Po skončení vyučování děti odchází s vychovatelkou na oběd. 

Děti budou po obědě k vyzvednutí cca 40 minut po skončení vyučování. 

Od 14:00 – 15:00 hodin je řízená vzdělávací aktivita (pobyt venku, aktivity a kroužky). 

* Odpolední svačina: 15:00 (děti si přinesou z domova) 

Časy vyzvedávání dětí:  

* po vyučování (dle rozvrhu) 

* po obědě (cca 40 min. po konci vyučování) 

* od 14:00 – 15.00 hod. si prosím děti nevyzvedávejte, mají aktivity v družině a venku, 

kroužky…. 

* od 15:00 – 17:00 hod. Při nevyzvednutí Vašeho dítěte se postupuje následovně: 

Rodič je telefonicky vyrozuměn o situaci, ihned informujeme vedení školy.  

V případě opakovaného nevyzvednutí se ohlašuje na odbor sociální péče o děti a mládež  

a na policii ČR. 

Aby podobná situace nenastala, je možné do ZL doplnit, že dítě může odejít, v případě  

výše uvedeném, samostatně v 17:00 hod. a rodič přebírá veškerou zodpovědnost za své dítě. 

Odchody dětí:  

* Děti musí mít v zápisovém lístku uvedeny přibližné časy odchodů. Pokud bude některý den 

změna, je nutné ji zapsat. 

* Dle zákona nemůžeme děti pouštět samotné domů bez Vašeho písemného souhlasu, nebo je 

vydávat jiné osobě, než je uvedena na zápisovém lístku.  

* Děti mohou odcházet s Vaším vědomím samy ve Vámi zapsaném čase na zápisovém lístku, 

nebo na samostatném odchodovém lístku ve Vámi zapsaném čase a s větou, že od té doby 

přebíráte za své dítě plnou zodpovědnost (tyto odchodové lístky jsou zaevidovány). 

http://www.zskdolum.cz/


 Převlečení do družiny: 

Venku býváme velmi často – doporučujeme vybavit děti vhodným oblečením. Na zahradu, 

hřiště sportovní oblečení a sportovní obuv (dle vašeho uvážení). Na rukodělné tvoření  je 

vhodná pracovní košile nebo zástěrka. Nutné mít přezůvky přímo v družině, jelikož děti si je 

zapomínají přenášet. 

  Placení družiny:  

* číslo účtu: 69953379/0800 (mimořádně v hotovosti u p. hospodářky Polkové) 

* všechny platby se označují: přiděleným variabilním symbolem 

* školní družina se platí 1200,- Kč za 1. pololetí do 31. 9. 2017, 1800,- Kč, za 2. pololetí 

 do 31. 1. 2018. 

Rodiče mohou žádat o úlevu z placení družiny, pokud je rodinný příjem nižší než 1,25 % živ. 

minima. Více informací u vedoucí vychovatelky. 

Stravování v jídelně: 

* Zakoupení kartičky na oběd ke stravování v jídelně T. G. Masaryka. Přihlášky a odhlášky 

na telefon: 241 773 744 u vedoucí ŠJ paní Procházkové. Přihlášení nebo odhlášení obědů 

provádí zákonný zástupce nejpozději ráno do 8.00 daného dne u vedoucí ŠJ. První den 

nepřítomnosti dítěte je možné odebrat jídlo do donesené nádoby v době 11:45 – 12:15 hod. 

  

  

Tel. kontakty do školní družiny: 

 Vedoucí vychovatelka – Simona Škoudlínová: 602 140 084  

 Telefon: 244 090 198 /od 06:30 – 08:00 hodin/ 12:30 – 14:00; 15:00 – 17:00/  

 Upozornění: v tuto dobu jsme u dětí a ne vždy je možné telefon zvednout, prosím opakujte     

  nutné volání. 

 

  

Kontakty vychovatelek pro školní rok 2017/2018 

Vedoucí vychovatelka: 

 Simona Škoudlínová, e-mail: skoudlinova@zskdolum.cz  

Vychovatelky: 

 Eva Hrudková,  e-mail: hrudkova@zskdolum.cz 

 Dagmar Zemanová,  e-mail: zemanova@zskdolum.cz  

 Marta Jarošová,  e-mail: jarosova@zskdolum.cz  

 Monika Lorencová,  e-mail: lorencova@zskdolum.cz  

 

  

 

 



Co potřebuje vaše dítě k pobytu ve školní družině: 

1. Vyplněnou přihlášku do školní družiny 

2. Vyplněný zápisní lístek 

3. Školné ve školní družině – 300 Kč za měsíc, platba se vybírá dvakrát ročně a to v září 

(1200Kč,-) a v lednu (1800Kč,-). Platba: převodem na účet 

školy 69953379/0800, variabilní symbol. 

4. Zakoupení kartičky ke stravování v jídelně T. G. Masaryka. Vyplněná přihláška ke 

stravování v kanceláři školní jídelny.   

  

 

Činnost školní družiny 

Školní družina realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a 

rekreační činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro 

žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Patří sem klidové hry a 

klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. 

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s 

náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci 

možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou 

kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. 

Příprava na vyučování - zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních 

povinností. Nabízíme žákům možnost vypracovávání domácích úkolů (po 15 hod, pouze se 

souhlasem rodičů; nejedná se však o doučování a vychovatelka žákům úkoly neopravuje), 

nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), 

ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších 

činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. 

vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

V průběhu školního roku pořádáme celo-družinové akce, např. vánoční jarmark (výrobky 

dětí), masopustní karneval, vítání jara s Morenou, cesta za pokladem, den dětí, spojený 

s opékáním buřtů a spoustu dalších různorodých akcí, jako je např. návštěva útulku psů 

v Modřanech, návštěva kina, sportovní klání mezi školami atd. 

 

V Praze dne 19. 2. 2018     vedoucí školní družiny 

        Simona Škoudlínová 

  

  


