
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ a MŠ, Česká Lípa, Jižní 1903 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, z bezpečnostních důvodů je nutné ohlásit příchod do budovy školy telefonem u vchodu, 

i v případě, že jsou otevřené dveře. Prosím, dbejte na to, aby po Vás otevřenými dveřmi, nevcházel také někdo jiný. Do el. 

vrátníku ohlašujte, prosím, jméno i příjmení dítěte, které přivádíte (ráno do 7.30 hod.) nebo pro které přicházíte. Dítě 

odvádíte nebo si pro něj přicházíte ke skleněným dveřím pavilonu ŠD. Volný příchod do školy je pouze v době od 7.40 do 

8.00, kdy je u vchodu vykonáván dozor dospělou osobou k tomu pověřenou. Mimo tuto dobu nesmí nikdo vstupovat do 

budovy školy.  

Zákaz vstupu osob, ať dospělých či dětí, do budovy školy platí také  před 6.30 hod.. 

Při porušování bezpečnosti školy hrozí vyloučení dítěte ze školní družiny. 

Výjimkou jsou pouze rodiče s dětmi, kteří budou přicházet do mateřské školy v době od 6. hodiny. 

 Předem Vám děkujeme za pomoc při vytváření bezpečnosti Vašich dětí. 

Při příchodu do ranní družiny (do 7.30 hodin) žák zvoní na zvonek příslušné družiny. Představí se a budou mu bzučákem 

otevřeny dveře do budovy školy. Po přezutí a převlečení v šatně, odchází do pavilonu družiny. Je nutné, aby všechno oblečení bylo 

opatřeno poutky.  

Družinové děti používají pouze družinové šatny. 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, prosíme Vás o vyzvedávání svých dětí, tak, jak je uvedeno v Zápisním lístku. Aby se 

nenarušovala odpolední činnost ŠD mezi 13.30 - 15.00 prosíme v tento čas vyzvedávat jen v případě mimořádných důvodů.  Mimo 

stanovené časy žák může být uvolněn na základě písemného požadavku zákonných zástupců. Formulář je ke stažení na 

webových stránkách družiny. Tento požadavek musí obsahovat: aktuální den, měsíc, rok, a hodinu odchodu, způsob 

odchodu- samo a podpis zákonného zástupce (nebo osoby starší 18 let uvedené v plné moci vyplněné zákonným 

zástupcem) a jeho prohlášení, že v tuto dobu za dítě přebírá veškerou právní zodpovědnost. V případě, že vychovatelka 

bude mít o omluvence pochybnosti, bude telefonicky kontaktovat zákonného zástupce. Pokud se jí nepodaří takovou 

omluvenku ověřit, nemůže být žák z ŠD uvolněn. 

Případné odchody na zájmové kroužky je třeba včas písemně doložit. Omluvenky piště, prosím, na samostatný list papíru, 

aby mohly být založeny. Pro zjednodušení je připravený formulář omluvenky ke stažení na webu školy – Školní družina 

v Dokumentech. Vzhledem k bezpečnému provozu ŠD je nevhodné dítě vyzvedávat v době, kdy zájmová činnost probíhá 

venku nebo v některé z učeben (PC učebna, tělocvična apod.). 

  Stravování ve školní jídelně probíhá v rámci činnosti ŠD. Obědy jsou vydávány pouze po předložení čipu. Prosíme, aby 

každý žák měl svůj čip na klíčence na krku s umělohmotnou vizitkou (jméno dítěte a třída). Výběr jídla z více nabídek si žáci 

zajišťují sami nebo společně s rodiči.  

Pokud zákonný zástupce chce, aby vychovatelka dohlédla u žáka na množství zkonzumovaného jídla, informuje o tom 

písemnou formou.  Jinak je výběr a množství zkonzumovaného jídla na žákovi. 

Podle potřeby si přinese každý žák do družiny lahev na nápoj. Každé dítě má možnost se kdykoliv během 

odpoledne napít!  

Odpolední vyzvedávání žáků probíhá podle informací uvedených na tabulce u zvonků do školní družiny. 

K písemné komunikaci se zákonnými zástupci využívá ŠD notýsek a webové stránky družiny - aktuality. Notýsek 

má žák stále u sebe a nezůstává v ŠD.  

Telefonní čísla na jednotlivé vychovatelky mají žáci uvedeny v notýskách a jsou rovněž na webu školy – družiny. 

Z hygienických důvodů se do pavilonu ŠD vstupuje pouze v přezuvkách. 

Družina pořádá během roku tematické večery (18.00-20.00). Účast na těchto akcích je zcela dobrovolná. Při účasti žáka 

na těchto akcích je nutné dodržet časový plán akce, především příchodu a odchodu.  

Škola i školní družina sbírá po celý rok starý papír. Z výdělku jsou hrazeny odměny a potřeby na akce ŠD. Pokud 

se žáci dobrovolně zapojí do sběru, hlásí množství odevzdaného sběru přímo své vychovatelce.  



V ŠD mají děti mobilní telefon uložen v tašce, prosíme zákonné zástupce, aby pokud to není nezbytné, svým dětem 

nevolali.  

Výrobky, výkresy žáků mohou být použity jako dary pro humanitární činnost (např. burzy s účelem získání finančního příspěvku 

potřebným, dárky pro své kamarády, zasílání do soutěží apod.). 

V době prázdnin a dnech volna není školní družina v provozu. 

Práce dětí v naší družině je zdokumentována na internetových stránkách školní družiny               http://sdjizni.cz  

Podpisem na zápisním lístku potvrzuji – potvrzujeme, že s řády ŠD jsme se seznámili, souhlasíme a rozumíme jim, 

souhlasíme s fotodokumentací svého dítěte. 

 

          V České Lípě 1. 9. 2022                                                             Mgr. Bc. Jan Policer 

                                                                                                                   Ředitel školy 

http://sdjizni.cz/

