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      číslo účtu: 1843468319/0800    variabilní symbol: 

 

     Písemná přihláška do školní družiny pro rok: 

 
      jméno a příjmení dítěte: 

 

      datum narození: 

 

      třída: 

 

      důležité informace (alergie, léky apod.): 

 

      kontakty na zákonné zástupce: 

 

      jméno a příjmení:   telefonní číslo:   e-mailová adresa: 

 

      jméno a příjmení:   telefonní číslo:   e-mailová adresa: 

 

 

      odchody dítěte ze školní družiny: 

- podtržením označte dny, ve kterých bude dítě navštěvovat školní družinu 

- zakroužkujte variantu, zda dítě bude odcházet samostatně nebo v doprovodu 

- v případě, že dítě bude odcházet samotné domů, uveďte čas u jednotlivých dní 

   samostatný odchod  / v doprovodu  

 

 

      pondělí: zde uveďte jména osob, které mohou 

 

      úterý: vyzvedávat dítě ze školní družiny:  

  

      středa:  

            

      čtvrtek: 

       

      pátek:  

       

 

      Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem školní družiny. 

 

      V Hlučíně dne:      podpis: 
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Vnitřní řád školní družiny 
 

1. Školní družina (ŠD) je určena žákům 1. - 5. tříd Základní školy Hlučín-Rovniny, okres Opava. 

2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.30 do 7.30 a od 11.40 do 17.00 hod. 

3. Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku. 

4. Žák je ze ŠD odhlášen pouze na základě řádně vyplněné odhlášky. 

5. Zákonný zástupce žáka má povinnost: 

 řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas elektronicky oznámit případné 

změny v údajích, 

 seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej, 

 řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka ve ŠD formou e-mailu, 

 zajistit vyzvednutí dítěte dle rozpisu odchodů v přihlášce, při změně dle 

informačního e-mailu.  

6. Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka a připravovaných akcích v družině. 

7. Žák může opustit ŠD jen se souhlasem vychovatelky ŠD, a to pouze na základě rozpisu odchodů 

v přihlášce nebo omluvenky zaslané elektronicky, formou e-mailu (telefonická žádost je 

nedostačující). 

8. V době řízené činnosti (od 13:30 do 14:30) bude umožněn odchod dítěte ze ŠD pouze v předem 

domluvených případech. 

9. Žáci mají právo užívat zařízení školy, účastnit se akcí ŠD, podílet se na tvorbě týdenních plánů ŠD 

a na denním hodnocení své činnosti. 

10. Žáci se ve ŠD chovají ohleduplně, udržují pořádek a nepoškozují majetek školy či spolužáků. 

11. Pokud mají žáci ve ŠD mobilní telefon, je přístroj uložený v aktovce či batohu. 

Za ztrátu výše uvedené věci ŠD neodpovídá. 

12. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost kterékoliv vychovatelce. 

13. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák závažným způsobem 

porušil kázeň a pořádek, ohrozil zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně 

nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů. 

 

 

 
V Hlučíně 22. 4. 2022         Mgr. Miroslav Všetečka, ředitel 


