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Organizace školní družiny 

ve školním roce 2022– 2023 

 

                                      (Jubilejní park 23) 
Mobil: 736 513 806 

 
E – mail adresa: skolni.druzina@zsvaclavskenam.cz 

 

Provoz:   6.00 – 7:45 vchod z ulice Boženy Němcové 

                11.45 – 16:30 

 

  

Přihlašování do školní družiny: 
 

O zařazení dětí z přípravné třídy a žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Podmínkou 

přijetí je řádně vyplněná, ve stanoveném termínu odevzdaná a zákonnými zástupci podepsaná 

písemná přihláška.  

Pokud se přihlásí více účastníků, než je kapacita školní družiny, rozhodne o jejich přijetí 

ředitelka školy. Přednostně jsou přijímáni účastníci z nižších ročníků, od nejmladších 

po nejstarší.  

Nevyřízené přihlášky budou vedeny v evidenci pro případ, že se uvolní místo během školního 

roku. 

Účastníci, kteří navštěvují odpolední školní družinu, musí mít zajištěné odpovídající 

stravování- obědy ve školní jídelně nebo dostatečnou svačinu. 

 

Uvolňování účastníků ze školní družiny: 

 
Aby nebyla narušována zájmově vzdělávací činnost ve školní družině, mohou účastníci odcházet 

pouze v této době: 

1. po obědě – podle rozvrhu třídy - po 4. vyučovací hod do 12: 30, po 5. vyučovací hodině 

do 13:30 

2. od 12:30/13:30 do 14:30 nelze účastníka vyzvednout (probíhají družinové aktivity) 

3. od 14:30 - po ukončení první zájmové činnosti podle potřeby 

4. účastníci, kteří dojíždějí mimo Znojmo, mohou být po projednání se zákonnými zástupci 

uvolňováni pravidelně i v jinou dobu 

5. účastníci se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami mají stanovený individuální 

režim 
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Ze školní družiny odchází účastník: 
  

 V doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob uvedených v přihlášce. 

 Sám/a  může odejít pouze v době uvedené na přihlášce. Pokud má být uvolněn v jinou 

dobu, donese písemnou omluvenku. Na ní musí být datum, jméno účastníka, hodina, 

podpis zákonného zástupce a věta „Odejde sám/sama.“ Omluvenka je volně ke stažení 

na webových stránkách naší školy. Na neúplné omluvenky nebude brán zřetel 

a účastník bude uvolněn v době uvedené na přihlášce. 

Účastník také nemůže být (z důvodů bezpečnosti) za žádných okolností uvolněn sám ze školní 

družiny na telefonickou či mailovou omluvenku.  

 

Nevyzvednutí účastníka:  

 
Za účastníky, které si rodiče nevyzvedli do skončení provozu školní družiny, je stanoven 

poplatek 100,- Kč za každou započatou půlhodinu. Poplatek za pozdní vyzvednutí se platí 

v hotovosti u vychovatelky. Pokud nebude poplatek do 15 dnů uhrazen, žák ukončí svoji 

docházku do školní družiny.  

 

V případě, že si účastníka nevyzvedne zákonný zástupce do konce provozní doby, a není možné 

se s ním či kontaktní osobou spojit telefonicky, je určen tento postup: vychovatelka vyčká 15 

minut, poté informuje pracovníky MÚ Znojmo – oddělení sociálně právní ochrany dětí (tel. 

515 216 534) a Policii ČR, a účastníka jim předá. 

 

Způsob úhrady příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (školné): 

 
Poplatek za školní družinu je stanoven na 200,- Kč/měsíc (2 000 za rok).  

Hradí se bezhotovostním způsobem 1 x ročně (2 000,- Kč do 20. srpna), případně 2x ročně       

(1 000,- Kč do 20. srpna + 1 000,- Kč do 20. ledna) na účet školy. Měsíční či jiné platby nejsou 

možné  - dítě nebude do ŠD přijato, poplatek Vám bude vrácen. 

 

Poplatek musí být uhrazen vždy před nástupem účastníka do školní družiny. 

Číslo účtu školy – 123 – 684 902 0227/0100.  Při platbě uveďte do poznámky příjmení, jméno a 

rok narození svého dítěte. 

 

Pokud v průběhu školního roku účastník písemně ze školní družiny odhlásí, bude mu po zažádání 

případný přeplatek vrácen. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 

V době prázdnin, státních svátků i ředitelského volna je provoz školní družiny přerušen. 

 

 

Školní družina organizuje řadu zájmových aktivit, které jsou pro zapsané účastníky zdarma. 

Výjimku tvoří bruslení, kde se platí vstupné na zimní stadión. Seznam všech nabízených aktivit 

obdržíte na začátku školního roku.  

 

 

  Podrobnější informace o ŠD najdete na webových stránkách naší školy. 

 

 

     

  Ve Znojmě 3. 3. 2022                                                                   Mgr. Romana Binderová 

                                                                                                 vedoucí vychovatelka školní družiny 


