
ŠKOLNÍ DRUŽINA /ŠKOLNÍ KLUB 2020/2021 – informace pro rodiče 

Organizace  
 školní družina má maximální kapacitu 85 dětí (účastníků) 
 činnost školní družiny probíhá ve třech odděleních:  I. a II. oddělení pro 1. – 2. třídu 

III. oddělení pro 3. – 4. třídu 
 školní klub má kapacitu 40 dětí (účastníků) – pro vyšší ročníky 
 činnost školního klubu probíhá zpravidla ve dvou odděleních (dle naplněné kapacity) 

 

O přijetí účastníka do školní družiny/školního klubu se rozhodne na základě vyhodnocení 
elektronického dotazníku o předběžném zájmu o ŠD/ŠK. O přijetí účastníka rozhoduje ředitelka školy. 
Na základě rozhodnutí dostanou rodiče k vyplnění závazný Zápisní list. Součástí přihlášky (zápisního 
listu) k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců 
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny/klubu. Dítě je do školní družiny 
přijímáno na školní rok. 

Provoz školní družiny  
 ráno 6:45 – 7:45 hod. (příchod dětí do 7:30 hod.) 
 odpoledne 11:00 – 16:30 hod. 

Umístění  
Ranní družina má zázemí v 1. patře nad hlavním vchodem do školy. 
Odpolední družina má zázemí ve třídách  1stupně ZŠ ve 3. patře a v prostoru vedle 7. třídy ve 2. 
patře. 
Školní klub má zázemí ve 2. patře vlevo nad schodištěm. 

Podle počtu dětí se v době 6:45 – 7:45 a po 15:00 hodině budou děti ze školní družiny a školního 
klubu soustřeďovat do jedné třídy. 

Časový harmonogram 
I. a II. oddělení 

 cca 12:00 – 12:40 hod. oběd (podle rozvrhu) 
 cca 12:40 – 13:00 hod. přechod do šaten a ven 
 cca 13:00 – 15:00 hod. pobyt venku, návrat podle počasí a aktuální situace  

III. oddělení 

 cca 12:00 – 13:30 hod. oběd (podle rozvrhu) 
 cca 14:00 – 15:30 hod. pobyt venku, návrat do třídy ŠD podle počasí a aktuální situace 

(zájmové kroužky) 

Školní klub obdobně – podle zájmu a rozvrhu jednotlivých tříd. 



 

Odchody žáků 
Odchody žáků se řídí podle informací uvedených v zápisovém listu. Odchody dětí ze školní družiny jsou 
z organizačních důvodů doporučeny nejdříve ve 14.00 hod. 

Mimořádné odchody (dřívější/pozdější) a vyzvedávání jinou osobou, než je uvedena v Zápisním listu, 
je povoleno jen na základě samostatného písemného sdělení od rodičů, které musí obsahovat: jméno 
a příjmení žáka, třídu, sdělení (př. žák opouští ŠD sám na odpovědnost rodičů + čas odchodu, osobu 
pověřenou vyzvednutím žáka aj.), datum, jméno, příjmení a podpis rodiče/ zákonného zástupce 
(sdělení se archivují). Toto písemné sdělení je velice důležité! Dítě nemůže být ze ŠD uvolněno na 
základě telefonátu či SMS zprávy. Děkujeme za pochopení. 

 Rádi trávíme s dětmi co nejvíce času venku, aby mohly díky volnému pohybu, pobytu na 
čerstvém vzduchu a v přirozeném a podnětném prostředí přírody lépe kompenzovat školní zátěž, 
spontánně při tvořivých hrách rozvíjet svou fantazii i schopnosti a dovednosti. Zpravidla budeme chodit 
do lesa za školu u lanového parku a na městské dětské hřiště u konečné MHD linek č. 3, 5, 7, 8, 18. 
Pokud není možné být s dětmi na jednom z těchto míst, např. za mokrého a nevlídného počasí, snažíme 
se jít s dětmi alespoň na procházku. 
 Na vchodových dveřích do naší školy bude vždy cedule s informací, kde se družina nachází. 
Pokud zde žádná cedule nebude, znamená to, že jsme ve škole.  

Pro pobyt venku je nutné, aby Vaše děti byly náležitě vybaveny a měly k dispozici : 

 starší oblečení na převlečení a vhodnou obuv pro pobyt venku, které mohou ušpinit. 
 pláštěnku 
 kapesník  
 dostatek pití a dostatečnou svačinu 

Prosíme, dbejte, aby Vaše dítě mělo oblečení odpovídající aktuálnímu počasí, zejména v zimě, ale 
i v chladných podzimních a jarních dnech, V deštivém počasí … apod. 

Poplatek za ŠD 
částka: roční 4.800,- Kč  
číslo účtu: 216914557/0300 
variabilní symbol: číslo smlouvy o vzdělávání Vašeho dítěte 
splatnost: poplatek je přednostně placen jednorázově do 20. 9. daného školního roku s tím, že pokud 
zákonní zástupci doručí škole do 14 dnů od přijetí dítěte do ŠD/ŠK písemné oznámení o placení 
v měsíčních splátkách, pak jsou oprávněni školné platit ve 12ti měsíčních splátkách, které jsou splatné 
nejpozději k 20 dni daného měsíce (tj. 400,-Kč/měsíc). 

725 071 244 pro školní družinu (vchodové dveře – ZVONEK 1) 
606 034 944 pro školní klub (vchodové dveře – ZVONEK 2)  

Z organizačních důvodů prosím využívejte uvedená telefonní čísla v nouzových situacích. Chceme se 
starat o vaše děti a ne být telefonisty, kteří Vám sdělují, kde se nacházíme. Tato informace je 
uvedena na vchodových dveřích (viz výše). Děkujeme za pochopení. 



Prosíme Vás, aby děti do ŠD/ŠK nenosily cenné předměty, elektronické hračky, mobilní telefon, 
finanční hotovost! Pravidla pro školní družinu jsou stanovena ve vnitřním řádu školní družiny (k 
dispozici v ŠD či v kanceláři školy). 

Dotazy Vám rádi zodpovíme buď osobně, telefonicky nebo přes e-mail: druzina@waldorfcb.cz 

Vychovatelé školní družiny: 
Bc. Kamila Skubýová , Bc. Dana Marková, Bc. Vendula Hadravová, Mgr. Miluše Kubátová, Iveta 
Ďurčová. 

Vychovatelé školního klubu: 
Bc. Gabriela Krobová, Bc. Linda Mikulová, Mgr. Tomáš Avramov. 
 

Přejeme Vám, i dětem radostný a bezstarostný školní rok. 

 


