
 
PROVOZNÍ ŘÁD 

Školní družina Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice 
je od 1. září 2020 dočasně přesunuta do Rodinného centra Nová Bystřice 

 
PROVOZ  ŠKOLNÍ  DRUŽINY: 6.00 – 8.00, 11.30 – 16.00 hodin 
 
Provoz školní družiny v RC:               

- ranní       6.00 –    7.30 hodin; 
- odpolední 12.00 –  16.00 hodin (časy příchodů se řídí rozvrhy jednotlivých tříd). 

 
Zápisní lístek 
   Do školní družiny jsou děti přihlašovány na základě zápisních lístků. Na zadní straně je nutné 
vyplnit čas odchodu dítěte ze ŠD, a zda bude odcházet samo nebo v doprovodu. Má –li být dítě 
uvolněno ze ŠD jinak, než má uvedeno na zápisním lístku, je nutný písemný doklad opatřený 
datem, přesným časem odchodu, podpisem rodičů a jménem osoby, která dítě vyzvedne ze ŠD 
(pokud dítě neodchází samo). 
 
Dítě ve školní družině potřebuje: 
- přezůvky; - za vhodné: pláštěnka/ deštník, kdyby se změnilo počasí; 
- látkový sáček na přezůvky; 
- tepláky (kraťasy, v zimě šusťákové kalhoty).                   V Š E  P O D E P S A N É ! ! ! 
  
Poplatek za ŠD 
Poplatek za školní družinu činí 100 Kč měsíčně.  
Platba je možná prostřednictvím účtu nebo hotově. V případě hotovostní platby je příspěvek 
vybírán vždy do konce daného měsíce. 
Rodiče mají možnost uhradit poplatek i na několik měsíců najednou (čtvrtletně, pololetně …) 
Bezhotovostní platba probíhá měsíc předem, zároveň s platbou obědů v ŠJ. 
Za měsíc září vybíráme poplatek v hotovosti od všech dětí (u pí Benešové). 
  
Organizace 
Ráno: Žák přichází do RC (vchod z Mírového náměstí), zazvoní a vychovatelka ho pustí dovnitř. 
Přezuje se a jde do určeného oddělení, kde se věnuje zájmovým činnostem. V 7.30 hodin skupina 
společně s vychovatelkou odchází do budovy základní školy. 
Po vyučování: Vychovatelka převezme žáky od třídní učitelky v šatně a odvádí je na oběd. 
Po obědě se přesouvají do RC, kde si žáci odloží aktovky a věnují se buď venkovním aktivitám 
(vycházka, hry na zahradě ŠD, pobyt na dvoře za RC), nebo řízené činnosti přímo v RC. 
Vzhledem k pohybu mezi školou a rodinným centrem žádáme rodiče, aby si své děti 
vyzvedávali v tyto časy:  
- u žáků 1. a 2. tříd - po obědě –  kolem 12.00 hodiny u školní jídelny 
- u žáků 3. a 4. tříd – po obědě – kolem 13.00 hodiny 
 -  poté nejdříve ve 14. 00 hodin v RC (zvonek a vchod z Mírového náměstí) 
 
Doprovod na odpolední vyučování, na kroužky organizované školou nebo rodinným centrem zajišťují vychovatelky. 
doprovod na další zájmové činnosti a kroužky mimo školu školní družina nezajišťuje (např. gymnastika, lezení, 
Yamaha – hudební škola atd.)  
Přehled školních kroužku bude vyvěšen na webových stránkách školy. 

 
Vnitřní řád školní družiny je uveřejněn na stránkách školy. 


