
Vážení rodiče,                                              

bude-li Vaše dítě od září navštěvovat pravidelně školní družinu (ŠD), prosíme Vás o spolupráci a 

dodržování Vnitřního řádu školní družiny, který naleznete na stránkách školy (www.zs-ustecka.cz – 

informace pro rodiče – dokumenty). 

1. Provoz ranní ŠD začíná v 6:30. Děti z ní odcházejí v 7:45 za doprovodu vychovatelky do 

„školičky“.  

Ranní ŠD mohou navštěvovat i děti nezapsané ve ŠD. (Nevyžadujte, prosím, na vychovatelkách dřívější příchody dětí do 

ŠD.) Odpolední provoz ŠD končí v 16:00 hodin. 

2. Do ŠD jsou přednostně umísťovány děti zaměstnaných rodičů. 

3. Poplatek za ŠD - 100 Kč za měsíc se hradí předem pololetně – 500 Kč, popřípadě jednorázově  

1 000 Kč na rok. 

4. Do ŠD si děti přinesou ručník a náhradní oblečení v plátěném sáčku. (Hodí se, když se dítě polije,   

nestihne doběhnout včas na WC, v zimě slouží jako suché převlečení, popřípadě převlečení na 

zahradu. Do tašky rodiče přibalí i papírové kapesníčky, ve ŠD je děti neustále potřebují).  

Žáci 2. třídy si přinesou podepsané bačkory v sáčku (budou přecházet ze školičky). 
 

5. Do systému školního stravování dítě přihlásíte u vedoucí školní výdejny (ŠV) G. Velecké. Volba 

obědů může probíhat elektronicky - po domluvě s vedoucí ŠV, případně dítě dostane předtištěný 

jídelníček, který po Vaší společné volbě odevzdá vychovatelce ŠD. Odhlašování je nutné zajistit min. 

den předem do 12. hodiny telefonicky na čísle 465 535 367, nebo osobně ve ŠV, případně na e-mailové 

adrese jidelna@zs-ustecka.cz. 

Doporučujeme zavěsit čip (peněženku) na krk, aby ho děti měly u sebe a neztrácely ho. 

Prosíme, volte obědy podle chuti dětí, aby zbytečně neodnášely celý oběd, my je k jídlu nemůžeme nutit.   

V případě, že s dítětem nevyberete z nabídky vhodné jídlo, dejte mu raději mimořádně velkou svačinu. 

       6. Trénujte s dětmi pravidla správného stolování (klidné sezení u stolu, správné držení a používání   

           příboru, …). Trénujte s dětmi pravidla slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, nekřičet,  

vyslechnout druhého, …) a sebeobsluhy (zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček, oblékání, 

splachování WC, mytí rukou po použití WC, mytí rukou před obědem).  

7. Připomínejte svým dětem, aby se nebály přijít včas říci jakýkoliv problém (zranění, zdravotní potíže –    

průjem, nevolnost, ubližování ze strany jiných dětí …). Děti musí nahlásit vychovatelce odchod ze      

třídy, či ze zahrady (WC, šatny, aktovky, pití apod.). Pokud si dítě přinese do ŠD hračku, MP3, mobil,   

    knížku apod., škola nemůže zodpovídat za ztrátu, výměnu mezi dětmi nebo poškození. 

      8. Pro zkvalitnění výchovně vzdělávací práce vychovatelek ŠD a pro spokojenost Vašich dětí, které  

          potřebují čas na práci ve ŠD, jsou vedením školy stanoveny časy pro vyzvedávání dětí ze ŠD:  

                            - hned po obědě, tj. do 13 hodin 

                            - potom až ve 14:30 a později. 
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         Respektujte, prosím, tyto časy, neboť v této době probíhá v každém oddělení ŠD zájmová činnost,      

         která je pro děti přitažlivá, a proto oblíbená. Stálé otevírání a komunikace s příchozími nám tuto   

         činnost narušuje. Dětem je potom líto, že nemohou mít totéž, co mají a tvoří ostatní děti.  

      9. Odchody ze ŠD napište do tabulky přihlášky. Budete-li potřebovat dítě vyzvednout mimo časy    

          uvedené na přihlášce, je nutné dát vychovatelce ŠD písemnou zprávu, aby případně přizpůsobila  

          program ŠD, vycházku apod.  

   10.  Zákonní zástupci mají následující povinnosti: 

• informovat vychovatelky o zdravotním stavu žáka (při změně zdravotního stavu bezodkladně) 

• informovat o změnách telefonních čísel a bydliště 

• docházka pro zapsané žáky je povinná, veškeré změny týkající se odchodu žáka je třeba dát   

   písemně 

• zajistit, aby žák měl každý den u sebe čip pro vstup do školy a do školní jídelny   

• na vyzvání se dostavit k projednání závažných problémů žáka 

 

Telefonní číslo do ŠD 1 je 605 459 805, ŠD 2 - 604 887 147, ŠD 3 – 737 500 131. Vychovatelky 

jsou k zastižení na telefonu od 6:30 do 7:45 a od 11:40 do 16:00 hodin. Někdy je nutné 

telefonování zopakovat kvůli hluku ve třídě, v jídelně či na zahradě.  

Telefon však neslouží k uvolňování dětí! K tomu slouží písemná žádost o uvolnění žáka ze školní 

družiny, kterou si můžete vyzvednout u své vychovatelky, nebo ji najdete na stránkách školy  

(www.zs-ustecka.cz, záložka informace pro rodiče - stáhněte si – formuláře – uvolnění 

z družiny). 

Dítě lze omluvit předem i prostřednictvím emailu (adresy jsou na webu školy), ale omluvu je třeba 

ještě telefonicky potvrdit, bez tohoto potvrzení nebude dítě uvolněno. 

Na naší škole je pro bezpečnost všech dětí otevírání na čipy. Žádáme proto rodiče, případně další 

osoby, které děti z družiny vyzvedávají, aby dítě vyzvedávali skutečně přes videotelefon u hlavních 

dveří a nevstupovali bez vědomí vychovatelek do prostoru za „lítačkami“. 

 

Respektujte tedy upozornění: 

Žádáme Vás, abyste na děti čekali před prostředními vstupními dveřmi – 

„lítačkami“ a nevstupovali do prostoru školy! 

 

Všechny děti se stravují v jídelně na nové škole – budova II. stupně. V zájmu svých dětí je i Vy 

poučte o zásadách bezpečnosti při přecházení. Jedná se spíše o odchody samotných dětí přímo ze 

školní výdejny bez doprovodu rodičů. Pokud půjdou se ŠD, samozřejmě přecházejí za dohledu 

vychovatelek ŠD. Pokud si rodiče vyzvedávají děti hned po obědě, čekají na ně na chodbě u ŠV. 

 

18. 6. 2020   Děkujeme za pochopení.                             Vychovatelky ŠD  
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