
Provozní doba školní družiny 

6.00÷ 7.45 v ŠD (ranní družina je zdarma) 

   

Pondělí a úterý:  

11.50 ÷ 16.00 I. oddělení HVĚZDIČKY - (dveře č. 212) - Bc. Hábichová 

Lucie 

  II. oddělení KOUMÁCI - (dveře č. 204) - Mgr. Andrea 

Hromádková 

  III. oddělení SMAJLÍCI - (dveře č. 205) - Bc.  Romana 

Matoušková 

Ve 14:30 dochází ke sloučení všech družin do 

hlavní ŠD 

 

   

Středa ÷ Pátek:  

11.50 ÷ 16.30 I. oddělení HVĚZDIČKY - (dveře č. 212) - Bc. Hábichová 

Lucie 

  II. oddělení KOUMÁCI - (dveře č. 204) - Mgr. Andrea 

Hromádková 

  III. oddělení SMAJLÍCI - (dveře č. 205) - Bc.  Romana 

Matoušková 

 

  

Platba do družiny se provádí u vedoucí jídelny pí Janovské nebo bezhotovostně.  

Do družiny je vhodné dětem přibalit oblečení na převlečení a obuv na ven, odpolední svačinu 
a lahev na pití. Za hezkého počasí býváme na školní zahradě, vždy dáváme tuto informaci 
vyvěšenou na dřevěných dveřích u vchodu do školy.  

K předávání dětí dochází v jídelně po obědě, v družině anebo ve venkovním areálu školy a to 
vždy pověřenou osobou, napsanou v zápisním lístku.!!  Je nutné zapsat všechny osoby, které 
jsou oprávněny děti vyzvedávat (babička, strýc, mladší sourozenec apod.). Jiným osobám ani 
po telefonickém hovoru nebude dítě předáno. V případě, kdy dítě bude vyzvedávat osoba, 
která není napsaná v zápisním lístku anebo dítě bude odcházet z družiny v určitý čas samo, je 



nutné napsat na lístek DATUM, JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTĚ, ČAS ODCHODU/OSOBU, KTERÁ 
SMÍ DÍTĚ VYZVENOUT A PODPIS!! 

 Pokud budete dítě vyzvedávat např. na kroužku, je také třeba tuto informaci napsat do 
zápisního lístku.  

Pokud by se dítě z nějakého kroužku odhlásilo, je také potřeba o tom informovat družinu.  

 Do zápisního lístku je také dobré napsat, zda dítě netrpí nějakými alergiemi, zda ho nenutit 
při obědě jíst např. brokolici, když ho zkrátka nejí apod. J Děti nikdy nenutíme sníst celý 
oběd, ale snažíme se, aby nám nevyhazovaly celý oběd a v družině pak nebyly jen o svačince.  

V družině při odchodu používáme tzv. PODPISOVÉ ARCHY, to jsou desky se seznamem dětí 
z družinového oddělení, kde se při KAŽDÉM!!! vyzvedávání rodič, jiná pověřená osoba 
podepíše u jména dítěte, které si vyzvedává. Poprosila bych o nezapomínání podpisů, je to 
důležité J. Tyto archy dáváme každý den v době obědů před jídelnu a poté jsou připravené 
v družinách, paní vychovatelky Vám je rády ukážou.  

Nicméně… 

Vzhledem k současné krizi jsme museli upřednostnit týdenní odchodové listy, které by i do 
budoucna mohly napomoci efektivnímu vyzvedávání žáků ze ŠD.  

Na začátku týdne žák přinese lísteček se samostatnými odchody na celý týden (viz příloha). 
Paní vychovatelka ho v určený čas pustí sama do šatny, kde si ho rodič/ pověřená osoba 
vyzvedne. Nedochází tak ke zbytečnému přístupu lidí do budovy. Vzhledem k bezpečnostním 
a hygienickým opatřením bychom preferovali tento postup při vyzvedávání.  

Přihlášky do družiny prosím posílat na mail, anebo předat p. vychovatelkám, učitelkám do 
15. června 2020 

 

Pro další případné informace piště na habichova@zsborek.cz  

Děkuji J 

Bc. Lucie Hábichová  

vedoucí vychovatelka 

 

mailto:habichova@zsborek.cz

