
INFORMACE ŠD PRO 1. TŘÍDY – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
 Žáci se řídí Vnitřním řádem školní družiny (zákonní zástupci i žáci s ním budou 

seznámeni v prvním týdnu školy), a plní ŠVP školní družiny Duhový svět, který je vždy 

aktualizován pro nový školní rok (měsíční plány jsou zveřejňovány na nástěnce u 

hlavního vchodu školy) – Roční plán i Vnitřní řád jsou zveřejněny na webu školy. 

 Provoz ranní ŠD v budově školy: 6:00 – 7:30 hodin; v 7:40 hodin odcházejí žáci do 

svých tříd. Pokud mají třídu umístěnou mimo hlavní budovu školy, jsou žáci do své 

třídy odvedeni vychovatelkou/vychovatelem.   

 Je nutné sledovat web školy a nástěnku u vchodu školy, ohledně aktuálních informací, 

provozu ŠD apod. 

 Provoz odpolední ŠD - dle vyučování: 11:40 (10:45) – 17:00 hodin 

(vychovatel/vychovatelky si žáky 1. ročníků vyzvedávají ve třídě a společně odcházejí 

do školní jídelny na oběd). 

 V době od 13:15 do 15:00 hodin mohou být oddělení mimo objekt školy (nebo žáci  

navštěvují kroužky) – není možné vyzvedávání žáků ani jejich odchody. 

 VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ – pod okny u šaten dle označení 

jednotlivých oddělení: 13:00 – 13:10 a 15:00 – 15:10 hodin. V 15:30 a 16:00 si 

zákonní zástupci vyzvedávají žáky před hlavním vchodem do budovy školy; od 16:05 

do 17:00 hodin přivede žáka zákonnému zástupci domovník/domovnice, a to po 

nahlášení jména vyzvedávaného žáka na vrátnici školy. Pokud žák odchází jinak, než 

má uvedeno v Povinné příloze k přihlášce, pak je nutné, aby přinesl lístek se sdělením 

jiného odchodu podepsaný zákonným zástupcem (vzor na webu školy). 

 Úplata za školní družinu činí 150 Kč za měsíc (platí se ve dvou splátkách na účet 

školy: do 30. 9. 2022 – 600 Kč, do 31. 1. 2023 – 900 Kč), variabilní symbol obdrží žák 

od třídní učitelky v prvním týdnu měsíce září (účet školy: 917120207/0100) 

 Vyplněnou Přihlášku do ŠD + Povinnou přílohu o odchodech můžete vyplnit a 

odevzdat již do 30. 6. 2022 na vrátnici školy (úpravy možné i během školního roku). 

 Dodatečný zápis do ŠD probíhá 1. den školního roku, tj. 1. 9. 2022 – informace na 

vstupních dveřích nebo webu školy (zákonní zástupci, kteří nestačili odevzdat 

Přihlášku + Přílohu do konce června 2022, obdrží Přihlášku do ŠD + Povinnou přílohu 

o odchodech k urychlenému vyplnění). 

 Všichni vychovatelé jsou plně kvalifikovaní v oboru a mají mobilní telefony na svá 

oddělení – informace o názvu oddělení, jménu vychovatele/vychovatelky, jeho/jejím 

služebním čísle apod. zašlou vychovatelé/vychovatelky po žácích v prvním zářijovém 

týdnu. 

 Během září 2022 bude zákonným zástupcům nabídnuta možnost konzultace 

s vychovatelem/vychovatelkou (telefonicky či osobní návštěvou). 

 Žáci mají možnost si přinést sportovní oblečení na převlečení ve ŠD; během září 

žádáme zákonné zástupce o balíček papírových kapesníků (žáci mají k dispozici na 

odděleních a u vychovatele/vychovatelky při akcích ŠD). 

 Pokud žák zůstává déle v odpolední družině, je vhodné mu na tuto dobu připravit 

svačinu, aby neměl hlad, pokud by mu nechutnal oběd. 

 Láhev na nápoje si žák může doplnit během pobytu ve školní družině – dbáme na 

dodržování pitného režimu po celou dobu pobytu žáka ve školní družině.  

 Úřední hodiny vedoucí ŠD: úterý od 8:00 do 10:00 hodin (608 193 487; 

326 531 976). 

 

                                                                                                                  Nina Průšová 

V Příbrami 4. února 2022                 vedoucí vychovatelka 


