
 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ KLUB 2022/2023 

Vážení rodiče!  

➢ Vyplňte, prosím, Zápisní lístek (ZL) pro rok 2021/2022. Důležité je uvést kontakty na osoby pověřené 

k vyzvedávání. Pokud Vaše dítě bude docházet pouze do ranní družiny, zaškrtnete v okénku „dochází 

pouze na ranní družinu“   

➢ Přečtěte si, prosím, Vnitřní řád školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) na webových stránkách 

školy.  

➢ První den nástupu do ŠD obdržíte Tabulku odchodů (TO), kterou vyplníte dle pokynů a odevzdáte 

hned druhý den vychovatelce (popř. třídní učitelce nebo na vrátnici). 

• Trvalé změny v TO-bude možné učinit osobně ve škole u vychovatelky vašeho dítěte nebo zapůjčením 

TO na jeden den domů prostřednictvím dítěte.  

• Jednorázové změny odchodu-pokud dítě nepůjde do ŠD v den, kdy je tam dle TO přihlášeno, nebo 

bude mít jiný odchod, než je uvedeno v TO, rodiče vyplní formulář „Uvolnění žáka ze ŠD/ŠK“. 

Formulář je k dispozici: 

✓ u vychovatelky  

✓ na nástěnce ŠD/ŠK u vrátnice  

✓ na webových stránkách školy https://www.cmczs.cz/formulare-a-druzina/ 

 

         Děti je možné vyzvedávat pouze pomocí čipu. Podrobné informace naleznete v dokumentu 

                        Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD 

 (na webových stránkách školy, na nástěnce, popř. u vychovatelek) 

 

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

informace, v kolik hodin dítě (jeho jméno) odchází, zda samo nebo s doprovodem, datum a podpis 

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

V případě, že dítě odchází s doprovodem, nemusíte v Tabulce odchodů uvádět čas odchodu. 

Vychovatelka propustí dítě až na základě vašeho avíza přiložením čipu k terminálu Bellhop. 

Z bezpečnostních důvodů děti nebudou posílány k vrátnici dřív. 

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

omluvenku.  

Platba:  

Platbu za ŠD uhradíte na účet školy (přesné informace budou sděleny v průběhu září).  

Částka 400 Kč/září-prosinec a 600 Kč/leden-červen; 

 pouze ranní družina 200 Kč/září-prosinec a 300 Kč leden-červen. 

Jeden čip nutný k vyzvedávání dítěte 100  Kč. Po ukončení docházky do ŠD/ŠK je možno funkční čip vrátit. 

 

           Děkujeme za spolupráci 

                                                        Jana Ondrušková        vedoucí školní družiny a školního klubu 

https://www.cmczs.cz/formulare-a-druzina/

