
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 – ZŠ Zámek

Informace o ŠD pro rodiče žáků první třídy a ostatní zájemce o školní družinu v zámecké 
škole.

Podmínky pro přijetí uchazečů:

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou přijaty děti mladšího školního 
věku, které využívají družinu v plném rozsahu. Školní družina je umístěna v budově školy. 
ŠD využívá pro svou činnost vybavenou třídu, v době pěkného počasí školní dvorek nebo 
prostředí areálu školy.

Provoz ŠD:

V zámecké škole je jedno oddělení ŠD.
Ráno:                         6.20 – 7.40
Odpoledne:               11.40 – 15.30

Po vyučování  nebo po obědě odchází děti  samostatně do ŠD. Při  přihlášení vyplní  rodiče 
zápisový lístek.  Každou změnu odchodu,  která  není  v zápisním lístku,  je  potřeba  nahlásit 
písemně paní vychovatelce. Rodič je povinen každou absenci dítěte řádně omluvit. Jedná se 
hlavně o bezpečnost Vašeho dítěte.

V době od 13.00 – 14.00 hodin chodí družina na pravidelné vycházky a v tuto dobu žádáme 
rodiče, aby si děti nevyzvedávali. Do školní družiny si děti mohou donést převlečení, aby se 
na vycházkách a při hrách neumazaly (tepláky, bundy – vše prosím označte). V době pobytu 
ve ŠD je zajištěn pitný režim – čaj.

Při  nevyzvednutí  žáka  do  stanovené  doby  rodiči  vychovatelka  nejdříve  podle  možností 
informuje  telefonicky rodiče žáka a  osoby uvedené na přihlášce  dítěte  do školní  družiny, 
pokud je tento postup bezvýsledný, pak postupuje následovně:

- na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě
- na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka na obecním 

úřadu
- požádá o pomoc policii ČR

Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD na prázdniny přerušuje.

Vychovatelka:                                                                    Telefon:
Mgr. Radka Müllerová                                                      566 624 492

Platba ŠD:
Měsíční platba činí 90,-Kč. Pokud dítě ve školní družině není pravidelně, ale např. čeká na 
kroužek, náboženství atd.,činí poplatek 20,-Kč za měsíc. Při pravidelné ranní docházce je to 
částka 30,-Kč za měsíc.  Pobyt ve školní družině lze uhradit i  na několik měsíců dopředu. 
Platbu provádíte u p. vychovatelky Mgr. R. Müllerové, která Vám vystaví doklad o platbě. 
Školní družinu je nutné uhradit do 10. dne v měsíci  (v případě dlouhodobé nemoci dítěte, 
bude poplatek za ŠD upraven).

Podpis rodičů…………………………………….


