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Informační list pro rodiče žáků školní družiny
pro školní rok 2017-2018

Organizační členění školní družiny:
Děti navštěvují školní družinu, která je rozdělena do 8 oddělení. Všechna oddělení jsou umístěna v učebnách
prvního stupně a v sálech nové budovy, kde probíhá ranní družina (linka 862) a také koncové družiny (linky
862, 863). Telefonní čísla: 220 990 862 a 220 990 863
Telefonní čísla na mobilní telefony školní družiny:
731 612 818 - 1. patro a 604 149 669 - přízemí ( 6:45 – 7:40, 11:40 - 17:00 )
e-mail: druzina@skolabrezany.cz
oddělení

třída

1.

1. A

Po – Pá: 860

Mgr.Nataliya

1. C

862 (od 16:00)

Vaňková

1.B

Po – Čt: 861

Štěpánka Zárubová

1. C

863 (od 16:00)

2.

linka

vychovatelka

e- mail
vankova@skolabrezany.cz

umístění
Učebna 1.A
Sál 1

zarubova@skolabrezany.cz

Učebna 1.B
Sál 2

Pá: 861
863 (od 15:00)

3.

2.A

Po – Čt: 865

2.C

863 (od 16:30)

Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz

Učebna 2.A
Sál 2

Pá: 865
863 (od 16:00)

4.
5.

2.B

Po – Pá: 864

2.C

862 (od 16:00)

3.A

Po –Čt: 867

3.C

863 (od 15:30)

Marcela Nygrýnová

nygrynova@skolabrezany.cz

Učebna 2.B
Sál 1

Šárka Mihely

mihely@skolabrezany.cz

Učebna 3.A
Sál 2

Pá: 867
863 (od 16:00)

6.
7.

3.B

Po – Pá: 868

3.C

863 (od 15:30)

3.D

Po – Pá: 863

Jana Novotná

novotna@skolabrezany.cz

Sál 2

Po – Pá: 862

Mgr.Irena Tudorov

tudorov@skolabrezany.cz

Sál 1

Monika Burdová

burdova@skolabrezany.cz

Učebna 3.B
Sál 2

4.A
4.B
4.C
8.
Kroužková družina
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Poslání a charakteristika školní družiny:
Školní družina, dále jen ŠD, se ve své činnosti řídí zejména aktuálním zněním vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, aktuálním znění vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění školní docházky, aktuálním znění vyhlášky č. 16/2005 Sb. O organizaci školního roku,
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění zákona č. 370/2012 Sb., s účinností ke dni 9. 11. 2012 a dalšími relevantními předpisy
(hygienickými, atd.…).
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není
pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a ostatních
zájmových útvarů. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, relaxace žáků, podpora talentů,
částečně také dohledu nad žáky a přípravou na vyučování.

Přihlášení žáka k zájmovému vzdělávání v ŠD:
O přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky – zápisního
lístku, v souladu s provozními možnostmi školy. Osobně bude rodičům/zákonným zástupcům předán zápisní
lístek 1. září 2016, dále je k dispozici na webových stránkách školy. Vyplněný zápisní lístek je třeba odevzdat
nejpozději do 7. 9. 2016. Činnost ŠD je určena pouze pro žáky 1. stupně, přednostně pro žáky 1. tříd a rodiče
dětí, kteří jsou oba zaměstnáni. O zařazení dítěte do příslušného oddělení rozhoduje vedoucí vychovatel školní
družiny.

Organizační činnost ŠD:
Školní družina je rozdělena dle počtu účastníků do více oddělení. Všechna oddělení jsou umístěna v učebnách
prvního stupně. Ranní družina začíná v 6:45, končí v 7:40 hod. v sálech v přízemí nové budovy. Po skončení
vyučování přebírá děti vychovatelka od třídní učitelky, odcházejí na oběd a poté do svých učeben. Vyzvedávat
děti ze ŠD lze dle rozvrhu jednotlivých tříd a návratů z oběda do 13:45 hod. a poté až v 15:00 hod. Mimo
uvedenou dobu probíhá řízená výchovná činnost, máme společný program. Na základě informací ze zápisního
lístku může dítě odcházet domů samostatně, či v doprovodu pouze zákonného zástupce, či jím pověřené osoby.
Prosíme a připomínáme rodičům/zákonným zástupcům, aby v zájmu bezpečnosti svých dětí – našich
svěřenců, respektovali nutnost oznamovat vychovatelce, vyzvednutí dítěte. Není bezpečné a možné dítě
vyzvednout bez nahlášení, např. ze školní jídelny, vzkázat mu, že na něho čekáte před školou, apod. Pár vteřin i
kroků navíc může být, z hlediska bezpečnosti dítěte, rozhodující.
Po 15. hodině mohou děti odcházet, či být vyzvedávány a oddělení začínají být slučována. Přesné informace
jsou součástí tohoto informačního listu, které jsou umístěny na webových stránkách školy.

Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany , IČ 62935747
Telefon: 220 990 887 ▪ e-mail: skola@skolabrezany.cz ▪ ID: wbcmcum ▪ www.skolabrezany.cz

Z á kl ad n í

š kol a

a

M at e řs k á

š kol a

Dol n í

B ř ež a ny

Provoz ŠD končí v 17. hodin a do té doby je bezpodmínečně nutné dítě vyzvednout.

Struktura výchovných činností:
Výchovné činnosti v ŠD vycházejí z aktuálního znění Ročního plánu výchovných činností, který navazuje na
Školní vzdělávací plán. Z těchto dokumentů zpracováváme měsíční a týdenní plány, které budou zaměřeny na
výchovu: tělesnou a sportovní, hudební, výtvarnou, vlastivědnou, environmentální a přípravu na vyučování.
Veškeré činnosti budou prezentovány a plánovány tak, aby odpovídaly aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí a
počasí. Příležitostně budeme podporovat a účastnit se akcí jednorázových, které nebudou zahrnuty do
standardní týdenní skladby výchovných činností. Bude se jednat o soutěže, poznávací a vzdělávací aktivity.

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů:
Úplatu za školní družinu je třeba provést vždy do 15. dne v měsíci. Za 1 den v týdnu 100,- Kč, za 2 dny 200,Kč za 3 dny 300,- Kč za 4 dny 400,- Kč za 5 dní 500,- Kč měsíčně. V tomto poplatku je zahrnuta i ranní
družina. Bude-li dítě navštěvovat pouze ranní družinu, je částka: 250,- Kč měsíčně. Rozhodují údaje
v zápisním lístku.
Úhradu je nutné provést převodem na účet č.: 102490960/0300, specifický symbol 3, konstantní 0308,
variabilní symbol dítěte (= identifikační číslo uvedené v Žákovské knížce).

Nutné vybavení pro pobyt ve školní družině:
Vybavte Vaše dítě převlečením na ven, které si může poničit, či umazat. Prvňáčkům každý kus podepište.
Oblečení bude viset v přidělené šatní skříňce. Na pískoviště děti bez převlečení nesmí. Pokud dítě nebude mít
vhodný oděv a obuv, není to důvod k tomu, aby se plánované činnosti neúčastnilo (nešlo na vycházku,
nesportovalo, nesoutěžilo, apod.). Nezapomeňte na papírové kapesníky, pití a svačinu.

Vyzvedávání dětí:
Ten, kdo vyzvedává dítě ze ŠD, zazvoní na příslušnou telefonní linku a vyčká u vstupů 1 (od nového parkoviště)
a 2 (od Lega) do nové budovy. Nebude vstupovat do vnitřních prostor školy. Jakékoliv změny (neúčast
v družině, jiný odchod, změna odchodu, apod.) je potřeba předem písemně oznámit na lístečku vychovatelce.
Není možné vyzvedávat děti na základě telefonického rozhovoru, sms zprávy nebo neprokázaného e-mailu.
Veškeré informace budou pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách, nástěnkách u vstupů 1 a 2
do nové budovy školy a webových stránkách, dále budou prezentovány na třídních schůzkách.

Dolní Břežany 15. 8. 2017
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