
Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace 

 
 

 
Řád školní družiny 

 
  1. Zákonní zástupci přihlašují dítě na pobyt do školní družiny písemně - vyplněním 
zápisního lístku. Údaje na zápisním lístku musí být vyplněny čitelně a podle pravdy. 
 
  2. Odhlásit dítě ze školní družiny jsou zákonní zástupci povinni taktéž písemně. 
 
  3. Provoz ŠD začíná v 6.30. Děti se shromažďují v určené učebně. 
 
  4. Odpolední pobyt v družině začíná v 11.50 hodin. Děti se během pobytu zdržují 
v prostorách ŠD. Místnost opouštějí pouze s vědomím vychovatelů nebo při jiných činnostech 
podle denního plánu. 
 
  5. Děti odcházejí domů podle doby a způsobu určených na zápisním lístku. Pokud chce 
zákonný zástupce, aby dítě opustilo ŠD dříve, musí být předložen vychovatelům o této 
skutečnosti písemný doklad. Ten musí obsahovat: datum, jasné sdělení a podpis zákonného 
zástupce. Děti nemohou odcházet ze školní družiny s osobami, které k tomu nebyly 
zákonnými zástupci písemně určeny. Konec ŠD je v 15.30. 
 
  6. Jako výbava dítěte do školní družiny se doporučuje: pohodlné převlečení a obuv na sport 
do přírody. 
 
  7. Pitný režim v ŠD: ve třídách jsou umístěny zásobníky s pitím.  
  
  8. Odpolední program probíhá podle denního plánu zpravidla do 13.45. Zejména za pěkného 
počasí bývají děti mimo budovu na dvoře školy nebo hřišti. Zpráva pro zákonné zástupce je 
vyvěšena na dveřích ŠD. 
 
  9. Poplatek za ŠD byl stanoven na 70,- Kč za měsíc a vybírá ho určená vychovatelka vždy na 
celé jedno pololetí. Poplatek za první pololetí uhradí zákonný zástupce nejdéle do 30. 9. 2022 
a poplatek za druhé pololetí nejdéle do 30. 1. 2023. Zaplacenou platbu potvrdí vychovatelka  
v žákovské knížce dítěte. 
 
10. V době velikonočních, podzimních a pololetních prázdnin a v době ředitelského volna 
bude u zákonných zástupců zjištěn zájem o účast dětí ve školní družině. 
Při přihlášení nejméně 10 dětí bude školní družina v provozu, školní jídelna v provozu 
nebude. 
 
11. V době jarních, letních a zimních prázdnin je ve školní družině přerušena činnost. 
 
 
 
V Dolní Řasnici dne 1. 9. 2022 
 
 

                                                            Mgr. Vladimír Blažek, ředitel školy 
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