
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace 

 

           

Základní informace k pobytu ve školní družině 

 
  

1. Školní družina je určena pro žáky prvního stupně naší školy.  Žáci jsou přijímáni do školní 

družiny na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Zápisní lístek si můžete vyzvednout ve 

školní družině ve dnech 29. - 31. srpna v době 9,00 až 11,00 hod. nebo ve čtvrtek 1 září 2022 od 

8,00 hod. Též je dostupný na webových stránkách školy v sekci „Družina / dokumenty/“. 

          

2. Přijetí do školní družiny není nárokové. Přednostní právo pro zařazení do školní družiny 

mají děti 1. a 2. ročníku, které mají rodiče v pracovním poměru. Děti, jejichž rodiče nepracují nebo 

jsou na mateřské dovolené, nemají nárok na ŠD. O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje 

ředitel školy.          

3. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6,00 hod. do 16,30 hod. Provoz 

školní družiny je nutné dodržovat. 

          

4. Z bezpečnostních důvodů nelze žáky uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti. 

         

5. Školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejích akcích.  

Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky.  

 

6. Zákonný zástupce má právo být informován o chování žáka ve školní družině.  

        

7. Provoz školní družiny v době, kdy neprobíhá výuka (prázdniny, svátky, ředitelské volno atd.) 

je omezen.  

         

8. Při soustavném narušování školního řádu a činnosti družiny může být žák rozhodnutím 

ředitele ze školní družiny vyloučen.  

         

9. Zájmové vzdělávání ve školní družině je za úplatu. Podmínky úplaty se řídí Směrnicí o 

stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dítěte ve školní 

družině. Příspěvek činí 200,-Kč a je splatný vždy k 20. příslušného měsíce. V případě docházky 

sourozenců do školní družiny je tato částka 100,-Kč měsíčně  pro každé další dítě. Číslo účtu 35-

0984944329/0800, konstantní symbol 558, variabilní symbol dostane žák při zápisu. 

 

10. Telefon školní družiny: škola 778 759 014, pevná linka 482 323 261    fara  773 334 501 

         

 

     

 


