
Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700  

Informace k provozu školní družiny při ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700 pro 

školní rok 2022/2023 

  

1. Provoz ranní školní družiny začíná od 6:00 hodin. Žáci přicházejí do družiny nejpozději do 

7:30 hodin. Pro samostatný vstup dveřmi do družiny je nabízena možnost zakoupit si 

„přístupový čip“ (platí se zálohově 100,- při vrácení nepoškozeného čipu se záloha vrací) u 

vedoucí školní jídelny. Otevírání dveří pomoci čipu je funkční jen v případě ranní družiny. 

Pokud nechcete využívat vstup pomocí čipu, lze využít systému „automatického vrátného 

s videotelefonem.“  

2. Provoz odpolední družiny: pondělí-pátek: 11:30 – 16:30 hod.  

3. Potřeby dítěte přihlášeného do družiny – čip na obědy (vyřizuje se u vedoucí školní jídelny), 

přezůvky, převlečení na vycházky a sport, vše viditelně podepsané. Budeme vybírat tekuté 

mýdlo a papírové kapesníky popř. utěrky. 

4. Posláním ŠD je poskytnout dětem aktivní odpočinek, pobyt v přírodě, rozvíjet jejich 

schopnosti a zájmy, vést je 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. Musí být 

uvedeno jméno dítěte, čas odchodu ze ŠD, či další důležité informace týkající se jeho 

odchodu. 

Telefonickou žádost o uvolnění dítěte ze ŠD v jiný než předem dohodnutý termín a čas 

nelze z bezpečnostních důvodů akceptovat.  

6. Vnitřní řád školní družiny je zveřejněn na webových stránkách školy (www.7zsfm.cz). Je 

součástí organizačních směrnic školy a je nutné ho dodržovat pro bezproblémový chod 

školní družiny. Děti jsou s ním seznámeny na začátku daného školního roku.  

7. Během školního roku jsou rodiče průběžně informováni vychovatelkou přes bakaláře o 

připravovaných akcích v ŠD, které se konají v terénu.  

8. Z důvodu nenarušování výchovně vzdělávacího programu ŠD děti odchází z odpolední 

družiny nejdříve od 15:30 hodin. Mimo tento čas dříve odchází pouze ty děti, které 

navštěvují ZUŠ a jiné zájmové útvary, které jsou mimo školu. Výjimkou jsou i jiné 

mimořádné situace jako např. návštěva lékaře, ale vždy po předchozí řádné dohodě (viz 

výše) se zákonným zástupcem. Prosíme rodiče o pochopení, vstřícnost a dodržování časů 

odchodů a vyzvedávání dětí z výše popsaných důvodů.  

9. Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení ŠD je stanoven tak, aby nebyla narušována činnost 

oddělení, a proto jsou pro příchody a odchody dětí stanoveny tyto doby:  

- 6:00 – 7:30 hod. (příchod do ranní družiny)  

- 13:30 – 14:00 hod. (odchází pouze žáci, kteří navštěvují ZUŠ, dojíždějící z okolních 

obcí nebo navštěvující lékaře) - 15:30 – 16:30 hod.  



Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků naší školy přistoupila škola k dalšímu opatření proti 

vniknutí nepovolaných osob do prostor ŠD, a proto je vstup do školní družiny rodičům a 

jiným rodinným příslušníkům, zakázán. K otevření a komunikaci, prosíme, použijte pouze 

zvonky u dveří. 

  

10. Ve ŠD vybíráme 40,- Kč na 1. pololetí a to na pitný režim a jednotnou igelitovou tašku 

(vybírá si každá vychovatelka ve svém oddělení), na 2. pololetí 30,-Kč na pitný režim. 

Poplatek za ŠD činí za 1. pololetí 1500,- Kč (300,-Kč/měsíc).  

 Od 2. pololetí nastává změna úhrady na 2000,-Kč (400,- Kč/měsíc). Tyto poplatky je 

možno uhradit dvěma způsoby:   

a) Úplata se hradí buď hotově přímo na sekretariátě ředitelství školy – pokladna školy p.  

Markéta Nytrová, úhrada platby na základě příjmového dokladu  

b) Nebo převodem na účet školy u Komerční banky a.s., č.ú. 19-3758520257/0100 s 

uvedením variabilního symbolu (rodné číslo žáka) nebo do zprávy příjemce (ŠD + 

jméno dítěte).  

Úplata se platí ve dvou splátkách na pět měsíců (pololetí) dopředu, a to vždy do 15. října 

(za období září až leden) a 15. února (za období únor až červen) daného školního roku.  

Prosíme o dodržení termínu úhrady, v opačném případě budeme nuceni ukončit docházku 

vašeho dítěte do ŠD od následujícího měsíce po splatnosti poplatku.  

11. Školní družina má celkem 5. oddělení, ve kterých s dětmi pracují kvalifikované 

vychovatelky.  

1. oddělení – Bc. Bronislava Matýsková, vedoucí vychovatelka  

2. oddělení – Hana Bumbalová  

3. oddělení – Roberta Týčová  

4. oddělení – Eva Laníková   

5. oddělení – Růžena Blahutová                                                                                                                                                               

 

První čtyři oddělení jsou umístěna v budově Školní družiny a 5. oddělení se nachází v pavilónu 

na Hlavní budově dole v přízemí. 


