
Základní škola Frýdek-Místek,  1.máje 1  700 
 

 

Informace o Školní druž ině  pro školní rok 2013/2014 
 
1. Provoz ranní družiny je od 6:00  do 8:00 hod. 
 
2.  Provoz odpolední družiny od 11:30  do 16:30 hod – v pondělí až čtvrtek, v pátek 
do 16:00 hod. 
 
3.  Potřeby dítěte přihlášeného do družiny – čip na obědy, přezůvky, převlečení na 
vycházky a sport,  
 ručník -  malý rozměr – vše viditelně podepsané,  hygienické potřeby ( mýdlo, 
toaletní papír, papírové   kapesníky nebo papírové utěrky. 
 
4. Posláním ŠD je poskytnout dětem aktivní odpočinek, pobyt v přírodě, rozvíjet jejich  
 schopnosti a zájmy, vést k účasti na společenském životě, podporovat dodržování 
pravidel a zásad slušnosti. Domácí  příprava v družině je možná po dohodě s rodiči 
od 15:30 hod. 
 
5. Písemné omluvenky zákonný zástupce opatří čitelným podpisem a datem. Vloží 
do INFO sešitu školní družiny.  
               
6. S Vnitřním řádem školní družiny budou rodiče  seznámeni u zápisu, je součástí 
Vnitřního řádu školy a je nutno jej dodržovat. S Vnitřním řádem školní družiny budou 
děti seznámeny vychovatelkou v oddělení. 
 
7. Během školního  roku jsou rodiče průběžně informováni v INFO sešitech o 
připravovaných akcích v družině, které se konají v terénu. 
 
8. Aby nebyl  narušován výchovně vzdělávací program ve školní družině, jsou 
odchody dětí ze školní družiny stanoveny takto:  v 15:30 –– 16:30 hod. Mimo 
uvedené časy odchází pouze ty děti, které navštěvují ZUŠ a jiné zájmové útvary. 
Prosíme rodiče o pochopení, vstřícnost, dodržování časů odchodů a vyzvedávání 
dětí. 
        
9. Ve školní družině je dětem poskytován v rámci zdravého vývoje dítěte pitný režim. 
Za úplatu. V 1. pololetí  vybírá vedoucí vychovatelka – 40,- Kč ( pitný režim 30 Kč,-,  
INFO sešit  školní družiny – 7,- Kč, jednotná plastová taška – 3,- Kč od 3. 9. nového 
školního roku). Poplatek za školní družinu činí 700,-Kč za pololetí. Bude vybírán 
vedoucí vychovatelkou 1. říjnový týden v novém školním roce. Je možné platit 
převodem z účtu, podrobnosti u zápisu do ŠD. 
 
10. Ve školní družině s dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové: Eva Laníková – 
vedoucí vychovatelka, Dagmar Gavorová, Hana Bumbalová. 
 
 
 
 
Eva Laníková, vedoucí vychovatelka ŠD  


