
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace provozu školní družiny (ŠD) ve školním roce 2018/2019 
 

Základní údaje  

Školní družina se nachází v budově Hlinky 146, kde probíhá ranní a odpolední družina. Žák může 

mít oddělení ŠD také ve školičkách nebo v hlavní budově školy.   

 

Telefon škola: 543211912 

Telefon školní družina: 543240675 

Telefon školní jídelna: 543212318 

Číslo účtu školy: 64034621/0100 

 

Vychovatelky a jejich oddělení (třídy) 

Kristýna Jelínková – vedoucí vychovatelka (3.B + část 4.B) 

Michaela Černocká (1.B + část 4.A) 

Alena Konečná (2.A + část 4.A) 

Bc. Jitka Kusáková (1.A + část 4.A) 

Mgr. Andrea Morkusová (3.A + část 4.B) 

Gabriela Šnáblová (2.B + část 4.B) 

 

Zápis do školní družiny  

Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku. 

 

Provoz školní družiny 

Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina. Ranní 

družina trvá v době od 6.00 do 7.45/8.40 hod., kdy vychovatelé odvádějí účastníky do školy na 

vyučování. Po skončeném vyučování dle rozvrhu přebírají žáky vychovatelé od vyučujících 

a začíná odpolední družina. Vychovatelé jsou se svým oddělením do 15.00 hod., kdy se oddělení 

spojí. Provoz školní družiny končí v 16.45 hod. 

 

Žáci tříd 1.A, 1.B, 2.A a 4.A zůstávají po obědě do 15.00 hod. na školičkách, pak přechází do 

budovy školní družiny Hlinky 146.  

Žáci tříd 2.B, 3.A, 3.B a 4.B jsou na hlavní budově ŠD Hlinky 146. 

 

Odchody žáků ze školní družiny 

12.30 – 14.00 hod. odchody účastníků ze školní družiny 

14.00 – 15.00 hod. pobyt účastníků venku (i mimo areál školy) 

15.00 – 16.45 hod. odchody účastníků ze školní družiny 

 

Žádáme Vás o dodržování těchto časů. 



 

 

 

Odchod účastníka ze školní družiny v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při 

předložení písemné žádosti s datem, hodinou odchodu, informací, zda bude účastník odcházet sám 

nebo v doprovodu a podpisem zákonného zástupce. Účastníky ŠD nelze uvolňovat na základě 

telefonického hovoru. 

 

Postup při vyzvedávání žáka ze školní družiny 

Zákonný zástupce nebo pověřená osoba se ohlásí vychovateli ŠD videotelefonem, ohlášení má 

formu sdělení jména žáka k vyzvednutí a jeho třídy, 

 v budově ŠD vychovatel po vizuální kontrole (videotelefon) předá žáka ohlášené osobě, nebo 

 ve školičkách vychovatel po vizuální kontrole (videotelefon) vpustí ohlášenou osobu do areálu 

školy a předá žáka ohlášené osobě. 

 

Úplata ve školní družině 

Výše úplaty za účast ve školní družině je stanovena ředitelem školy ve školním roce 2018/2019 na 

150 Kč/měsíc. V rámci ŠD jsou také hrazeny zájmové útvary (kroužky). 

 

Vstup do školní družiny 

Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevstupuje z hygienických a bezpečnostních důvodů do 

budovy a oddělení školní družiny.  

 

Zájmová činnost (kroužky) 

Sportovní kroužek – 2. – 4. ročník (A. Konečná) 

Výtvarný kroužek – 1. – 4. ročník (G. Šnáblová) 

Keramický kroužek – 3. ročník (J. Kusáková) 

Keramický kroužek – 2. ročník (M. Černocká) 

Keramický kroužek – 2. ročník (A. Morkusová) 

Dramatický kroužek – 1. – 4. ročník (K. Jelínková) 

 

Pomůcky  

Do školní družiny si účastník donese teplákovou soupravu, tričko, papuče, doporučujeme i starší 

obuv na pobyt venku. Vše je uloženo v plátěné tašce a podepsané. 

 

Další informace 

Další informace o akcích a činnostech školní družiny budou zákonným zástupcům poskytovány 

formou letáčků a vzkazů v deníčku. Jsou také umístěny na vývěsce v areálu ŠD Hlinky 146. 

 

V Brně dne 31. 8. 2018 

 

 

 

Mgr. Luděk Balcařík Kristýna Jelínková 

ředitel školy vedoucí vychovatelka  


