
 

Základní informace k fungování ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Družínek 

Družínek je sešit, který dostane každý žák zapsaný do školní družiny. Družínek slouží ke komunikaci 

mezi vychovatelkou a rodiči. Každý měsíc v něm najdete přehled akcí, které budou v rámci družiny 

probíhat a další důležité informace. Prostřednictvím družínku omlouváte veškerou absenci svých dětí 

ve ŠD – viz. omlouvání dětí. 

PRAVIDELNĚ DRUŽÍNEK KONTROLUJTE! 

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD 

Děti odchází ze školní družiny v doprovodu osoby/osob uvedených v přihlášce nebo samy (musí být 

uvedeno v přihlášce).  

Doporučená doba vyzvedávání dětí ze ŠD je do 13.00 hodin nebo od 14.30-15.30 hodin. V době od 

13.00 do 14.30 můžeme být na procházce nebo mimo školní areál. V tuto dobu probíhá zájmová 

činnost, která bývá odchodem dětí narušována, berte toto prosím na vědomí. 

 

Omlouvání dětí ze ŠD 
 

K omlouvání dětí slouží výlučně „Družínek“, který všichni obdrželi, buď loňský školní rok, nebo letos.  

Své dítě omlouváte   

- pokud je nemocné nebo z jakéhokoli jiného důvodu nebude ve ŠD 

- pokud jde domů hned po obědě 

- pokud má odejít ze ŠD v čas, který se neshoduje s časem uvedeným v přihlášce  

- pokud má odejít z družiny samo a v přihlášce má uvedeno „v doprovodu“  

 

Prosím, berte na vědomí, že na telefonické omluvy nebudu brát zřetel!! Bez patřičné omluvenky 

nebude dítě ze školní družiny propuštěno (viz. Školní řád družiny) 

 

Potřebné vybavení každého „družináře“ 

1. Papírové kapesníky v krabičce (1x) 

2. Náhradní oblečení 

Prosím, nezlobte se na děti, pokud budou ušpiněné!!  

Raději jim nechejte náhradní oblečení na ven, případně i obuv v pytlíku v šatně. Ven chodíme téměř 

každý den, za jakéhokoli počasí! Nevyhýbáme se lesům, polím, loukám a už vůbec ne bahýnku   

V zimě nezapomeňte na oteplovačky, rukavice a čepice (hlavně v zimě se nám hodí náhradní ponožky, legíny 

nebo tepláčky). 

3. Družínek – o tom jsme už psali…. 

 

V družině mám stále u sebe mobilní telefon (číslo najdete v Družínku). Budete-li nutně něco 

potřebovat, volejte. Můžete volat i v případě, že nebudeme v areálu školy a budete si chtít 

vyzvednout své dítě.  


