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  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Rozdělení žáků do oddělení školní družiny 

Školní družina 1 (ŠD 1): Dana Kinská – žáci 1.A, 4.B 

Školní družina 2 (ŠD 2): Iva Bělová, Jana Dvorská – žáci 3.A, 4.A a 5.A 

Školní družina 3 (ŠD 3): Jitka Ďurišová – žáci 2.A, 2.B 

 

ŠD 1 – dostupnost el. vrátný ŠD 1, provoz do 16:00 hod. 

ŠD 2 – dostupnost el. vrátný ŠD 2, provoz do 15:00 hod. 

ŠD 3 – dostupnost el. vrátný ŠD 3, provoz do 15:00 hod. 

 

Úhrada za školní družinu  

Částka pro školní rok 2022/2023 činí 120 Kč měsíčně, splatných vždy do 5. dne v daném měsíci.  

Platbu je vhodné hradit bezhotovostně na účet školy ve dvou splátkových termínech: 

- Období září – prosinec 2022 částka 480 Kč splatná k 25. 9. 2022 

- Období leden – červen 2023 částka 720 Kč splatná k 25. 1. 2023 

Platbu posílat na číslo účtu 2401001417/2010. Do poznámek uvést: školní družina, jméno a 

příjmení dítěte. 

Provoz ranní ŠD, vyzvedávání a uvolňování žáků ze ŠD 

Žáci přicházejí do ranní ŠD v daných časech: 6:30, 7:00 a 7:20 (pro dojíždějící) hod. 

Vychovatelka žáky vyzvedává u hlavního vchodu.  

Odchod žáků ze školní družiny probíhá v daných časech: 13:35, 14:00, 15:00, 15:30 a 16:00 

hod. Vychovatelka žáky odvádí do šatny a předává zákonným zástupcům u hlavního vchodu 

budovy školy. 

Žáka lze uvolnit ze ŠD mimo určené hodiny po předložení vyplněného tiskopisu Žádost o 

uvolnění žáka ze školní družiny (k vytisknutí na webu školy) a přes portál Bakaláři (komens) 

do 11:30 hod.  

 

Pro případné dotazy, informace nebo změny v docházce žáka volejte v pracovní době 6:30 – 

16:00 hod.  

na mb. 606 091 539 

 

Kontakt na vedoucí vychovatelku ŠD: kinska@zsjanovice.cz  

www.zsjanovice.cz  
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