
!!! DŮLEŽITÉ !!! 

Vážení rodiče, 

od 2. pololetí (po jarních prázdninách), dochází ve Školní družině (ŠD) a Školním klubu (ŠK) ke 

změnám, zejména v pravidlech omlouvání a odchodů žáků. Přečtěte si, prosím, pečlivě Řád 

ŠD a ŠK na webových stránkách školy nebo na nástěnce u vrátnice. 

Vyplňte, prosím, nový Zápisní lístek (ZL). Velmi důležitá je tabulka odchodů a kroužky. Pokud 

vaše dítě bude docházet pouze na ranní družinu, tabulku odchodu proškrtnete a napíšete 

„pouze ranní“.  

 Řádně vyplněný ZL odevzdá dítě po prázdninách své vychovatelce a ta si jej ponechá u sebe. 

Tabulky nalepené v deníčcích a na zadní straně ŽK přestanou platit odevzdáním nového ZL. 

Datum odevzdání je 16.2.2018. Změnu v ZL bude možné učinit osobně ve škole u vychovatelky 

svého dítěte nebo zapůjčením ZL na jeden den domů prostřednictvím žáka. Nárazové změny 

odchodů se budou vychovatelkám sdělovat takto:  

-pokud dítě nepůjde do ŠD(ŠK) v den, kdy je tam dle ZL přihlášeno, rodiče vyplní formulář:  

„Oznámení o nepřítomnosti žáka v ŠD (ŠK)“, který dítě odevzdá třídní učitelce a ta jej předá 

příslušné vychovatelce. 

-pokud odchází dítě ze ŠD(ŠK) jinak, než je pevně uvedeno v ZL, musí vychovatelce předat 

formulář: 

„Žádost o uvolnění žáka ze ŠD (ŠK)“ a ta si jej ponechá u sebe. 

Tato žádost se týká také pobytů v klubu na vedlejší střední škole, tu odevzdá dítě své 

vychovatelce a ta jej pro ten den neeviduje ve svém odd.   

Tyto formuláře najdete na webových stránkách, u vychovatelek, ze začátku také v obálce na 

nástěnce u vrátnice a děti je dostanou spolu s touto informací a novým ZL. 

 Pokud nebudete mít možnost si formulář vytisknout, je možné omluvenku napsat rukou; 

důležitá je informace v kolik hodin dítě odchází, zda samo nebo s doprovodem, datum a podpis 

rodiče a věta: „Od této doby za něj(ni) přebírám plnou právní odpovědnost.“   

Všechny změny, prosím, oznamujte dětem ráno tak, aby věděly, že musí paní učitelce/ 

vychovatelce předat omluvenku. Z časových důvodů není možné, aby vychovatelky denně 

prohlížely 30 deníčků, zda někdo nemá změnu v odchodu.   

Informace pro rodiče žáků 2.stupně:  

Vzhledem k samostatnosti žáků 2. stupně je možné se se svými dětmi doma domluvit, že 

mohou docházet a odcházet z klubu dle svého uvážení. V takovém případě do tabulky odchodu 

v ZL napište větu: „syn(dcera) odchází dle svého uvážení. Od jeho(jejího) odchodu za něj(ni) 

přebírám plnou právní odpovědnost.“ V opačném případě napište do tabulky přesné odchody 

(čas a Sám nebo Doprovod (S nebo D). 

 Děkuji za spolupráci                            Jana Ondrušková-vedoucí Školní družiny a Školního klubu 


