
Vážení rodiče, 

zdravím Vás v novém školním roce a ráda bych Vás seznámila s organizací družiny ve čtvrtek 1. 9. a 
celoroční organizací. Dochází ke změnám v provozní době, kdy byl provoz družiny na žádost rodičů 
prodloužen do 16.25 h (I. odděl.) a 16.20 h (II. odděl.). O 15 minut jsme si prodloužili pobyt na 
vycházce, vyzvedávání od 15 h (nebo dle osobní domluvy). Největší změnou je vybudování II. 
oddělení družiny v prostorách obecní knihovny na nové budově školy. Tím nám odpadne ranní a 
odpolední přecházení dětí. Byla přijata nová vychovatelka pro I. oddělení - Monika Zoubková. 

Čtvrtek 1.9. 2022: obě oddělení budou spojena na staré budově školy (po vyučování schůzka 
s rodiči 1. ročníku) 

Ranní družina: 6.30 – 7. 45 h 

Převod 3.,4. a 5. třídy na novou budovu: 7.30 h 

Dopolední družina: 9.40 – 12 h (hry, přechod na oběd) 

Oběd: 12 – 12.30 h (nutno nahlásit do úterý 30.8. v jídelně tel. 582 373 640, jen pro 1.9.) 

Vyzvedávání po obědě: 12.30 h (před budovou nové školy) 

Vycházka: 12.30 – 15 h (dle počasí) 

Odpolední družina: Vyzvedávání 1.-5. ročník: 15.00 – 16.25 h (na staré budově školy) 

 

I. Oddělení:  

1. a 2. třída, na staré budově 

Vychovatelka: Monika Zoubková, Iveta Frýbortová tel. 725 990 535 

6.30 – 7.45 h (příchod do 7.30 h) – ranní družina  

11.40. – 12.35 h – příchod do družiny po vyučování, převlečení 

12.35 – 13 h – přechod na oběd 

13.00 – 13. 30 h – oběd  

13.30 – 13.40 h – vyzvedávání dětí po obědě před novou budovou školy, rodiče čekají před školou 

13.40 – 15.00 h – vycházka, venkovní aktivity 

15. 00 – 16.25 h – vyzvedávání dětí, stará budova, zvonek dole. 

 

II. Oddělení: 

3., 4. a 5. třída, nová budova, zvonek dole ve vchodu pro návštěvy. 

Vychovatelka: Alena Konšelová, tel. 725 561 839. 

6.30 – 7.45 h ranní družina (příchod do 7.30 h)   

11.40 - 12.35 h – příchod do družiny po vyučování, převlečení (středa 5. ročník 13.30) 



12.45 – 13.15 h – oběd (středa 5. ročník – 13.30) 

13.15 – 13.45 h – klidový režim v družině, vyzvedávání dětí do 13.40 h, zvonek dole  

13.45 – 15 h – vycházka, venkovní aktivity (středa 5. ročník – vycházka 14 – 15 h) 

15.00 – 16.20 h – vyzvedávání dětí, zvonek dole ve vchodu pro návštěvy školy. 

 

Pro obě oddělení: 

Děti potřebují: batůžek na vycházky na pití, pláštěnku příp. deštník (raději pláštěnku), pytlík 
s převlečením nebo náhradním oblečením, bude v šatně (dle uvážení a ročního období, podepsané). 
Děti I. oddělení navíc přezůvky do jídelny, zůstávají v šatně na nové budově, stačí obyčejné, i kroksy. 

Vybíráme: 1 balík kapesníků (krabička nebo 10 balíčků) a 100 Kč do družinového fondu (odměny, 
občerstvení akce, drobný výtvarný materiál). 

Přihláška a úhrada: Prosím o vyplnění přihlášky (děti dostanou od třídních učitelů) a zaplacení úplaty 
ve výši 300,- Kč na celý školní rok na účet školy, č. ú.:  9725330227/0100, variabilní symbol: 3143, do 
poznámky uveďte celé jméno dítěte. Prosím nejpozději do konce září. 

Obědy: Přihlášky dá dětem třídní učitel, rodiče si sami odhlašují a přihlašují přímo v jídelně 

u paní Špičákové: Pevná linka 582 373 640 nebo v případě nutnosti 723 339 597. 
 

Změny v odchodu žáků z družiny: Z důvodu dřívějšího odchodu z družiny nebo jiné změny, zapisujte 
na přiložené tiskopisy v příloze (budou k dispozici na nástěnce v přízemí staré budovy školy a v 
družině). V případě nutnosti můžete i sms zprávou na tel. vychovatelek, nejpozději do 12.35 h! 

 

Děkuji.  

S přáním hezkého dne 

Ing. Alena Konšelová, vedoucí školní družiny 

 

 

 

 

 

 

 


