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INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

Vážení rodiče, 

jestliže se rozhodnete pro využívání naší družiny, je potřeba vyplnit přihlášku, kterou žáci 
obdrží 1. školní den. Prosíme, aby ji děti přinesly zpět do školy nejpozději do pátku 3. 9. 2021. 
Přikládáme základní informace ohledně provozu. 

Provozní doba: 

• Ranní družina – 06:30 – 7:45 

• Odpolední družina – 11:30 – 15:00 

Úplata ve školním roce 2021/2022: 

• pravidelná docházka (3 – 5x týdně): 100 Kč 

• nepravidelná docházka (1 – 2x týdně): 50 Kč 

Platba za družinu bude probíhat bezhotovostně na účet školy 2x za rok (v prosinci a červnu). 
Bližší informace a částku Vám vždy zašle paní vychovatelka zprávou přes EduPage. 

V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, bude stanovena úplata ve 
výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má 
školní družina provoz 14 dní, úplata je stanovená na nejvýše polovinu měsíční úplaty. 
Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do školní družiny nebude 
v tuto dobu docházet. 

 

Omlouvání žáků: 

Žáka lze omluvit pouze písemnou formou – zprávou přes EduPage, SMS zprávou nebo e-
mailem paní vychovatelce ŠD. Na telefonické omluvenky nemůžeme brát zřetel, omluvu je 
potřeba doložit písemně! 

Kontakt na novou paní vychovatelku ŠD: 

• mobilní telefon: +420 778 541 823 

• e-mail: patkova.gabriela@zsamsvesela.cz 

 

Vyzvedávání dětí: 

Dítě odchází dle přihlášky do družiny: 

a) samo  

b) v doprovodu  

mailto:patkova.gabriela@zsamsvesela.cz


 

Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, 

příspěvková organizace 

Veselá 44, 763 15 Slušovice 

www.zsamsvesela.cz 

+420 778 541 821 • reditelka@zsamsvesela.cz 

 

 

Vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a lidé uvedení v přihlášce.  

V případě, že vyzvedává dítě doprovod, je potřeba po příchodu ke škole zavolat paní 
družinářce nebo zazvonit na zvonek ZŠ a ukázat se do kamery. Z bezpečnostních důvodů, 
osoba, která vyzvedává dítě, čeká před školou na příchod dítěte. 

Co na sebe? Žáci mohou mít ve družině uloženy sezónní náhradní oděvy. Děti budou téměř 
každý den venku! 

• mikinu, tepláky, legíny  

• náhradní tričko, tepláky, kalhoty, ponožky 

• náhradní spodní prádlo 

• v zimě oteplovačky, rukavice, čepice atd. 

• tričko nebo zástěrka na malování barvami 

Prosíme, všechny oděvy podepsat! 

Co s sebou? 

• svačinu a pití 

Co nenosit? 

• elektroniku (v ŠD platí stejný školní řád jako při vyučování) 

• drahé vlastní hračky (nezodpovídáme za ztrátu či poškození) 

• nebezpečné předměty 

 

Bližší informace a odpovědi na Vaše otázky zodpovíme na první informační schůzce. V případě 

potřeby nás neváhejte kontaktovat zprávou přes EduPage nebo přes mobilní telefon. 

 

Velmi se těšíme na nové družinové děti! 

Paní ředitelka Petra Slováčková a paní vychovatelka Gabriela Pátková       

 

  


