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INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY  
 

 

Žáka zařazuje do školní družiny ředitel školy na základě písemné Závazné přihlášky do školní družiny 
na základě kritérií stanovených Vnitřním řádem ZŠ Nýřany (vyvěšen na webu ZŠ a MŠ Nýřany). 
 
Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě žádosti zákonného zástupce. 
Přednostně jsou přijímáni žáci přihlášení k pravidelné denní docházce a nižších ročníků s přihlédnutím 
k těmto okolnostem:   
- oba zaměstnaní rodiče 
- dojíždějící z okolních obcí 
- docházka žádoucí ze sociálních důvodů 
 
Školní družina má 6 oddělení s nejvyšším povoleným počtem 180 žáků  
a sídlí ve dvou budovách – v budově školní jídelny ve Školní ulici, č. p. 902  
a v budově na Masarykově náměstí č. p. 536. 
Ranní provoz je od 6.15 do 7.45 hodin zajištěn v ŠD v budově školní jídelny. 
Žáci mohou přicházet do ranní družiny průběžně. Po příchodu do budovy zajišťují dohled nad žáky 
pracovníci ŠD. 
Odpolední provoz je od 11.25 do 16 hodin. Žáky si po skončení vyučování vyzvedávají pracovníci ŠD 
ve škole a odvádí je na oběd a do oddělení. Žáci vyšších ročníků, kteří mají delší vyučování, mohou  
do ŠD odcházet sami pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců. 
Příchod a odchod žáků do odpolední družiny se řídí organizačním režimem příslušného oddělení, 
který je vyvěšen v každém oddělení školní družiny a je každoročně aktualizován.  
Žák má možnost odcházet ze školní družiny sám nebo v doprovodu zákonného zástupce či jím 
pověřené osoby. Okolnosti odchodu žáka a seznam pověřených osob uvede zákonný zástupce  
v Závazné přihlášce do školní družiny a v Záznamníčku ŠD, který slouží k písemné komunikaci mezi 
pracovníky ŠD a zákonnými zástupci (omluvenky, změny odchodu a jiná sdělení). Pouze na ústní  
či telefonickou žádost zákonných zástupců NENÍ žák ze školní družiny uvolněn. 
Za pobyt účastníka zájmového vzdělávání ve školní družině je podle §123 zákona č. 561/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů účtován měsíční poplatek ve výši 100 Kč, splatný 2x ročně na účet školy. 
Sdělení o splatnosti a VS účastníka jsou vždy v předstihu oznámeny v Záznamníčku ŠD. Výši, způsob 
úhrady úplaty a prominutí či snížení úplaty upravuje Směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové 
vzdělávání ve školní družině vydaná ředitelem školy. 
Objednávky stravování, zajištění čipů a platby za obědy si zákonní zástupci vyřizují sami u vedoucí 
školní jídelny (bližší informace na tel. 377 931 662). 
  

Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení bude upřesněno poslední týden v srpnu 2020.                                                               
Z organizačních důvodů není vždy možné vyhovět všem Vašim požadavkům týkajících se umístění dětí 
v odděleních (např. sourozenci v jedné budově, v jednom oddělení atd.). Každá třída má jiný rozvrh, 
v některých dnech i doučování a vzhledem k tomu, že pracovníci ŠD žáky vyzvedávají ve škole a 
převádí je do školní jídelny a poté do oddělení, věřte, že je personálně nemožné zohlednit všechna 
Vaše přání.  

Ve školním roce 2020/21 bude družina v plném provozu od 1. září 2020, tzn. po skončení vyučování 
do 16 hodin.                                                                               
Žáci budou potřebovat přezůvky v sáčku, vše označené příjmením (ne pouze monogramem!).             
Do přihlášky, prosím, vyplňte platný telefonní kontakt na Vás. Pokud v průběhu roku změníte 
telefonní číslo, zaznamenejte změnu ihned i do Záznamníčku ŠD, aby byl kontakt stále aktuální. 
Odchody na kroužky v DDM a do ZUŠ budou opět upřesňovány během měsíce září 2020. 
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Z důvodu stále platných hygienických opatření nelze zorganizovat zápis do ŠD obvyklým způsobem.      
                                                                                                                                                        
Tiskopis ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/21 je ve formátu PDF ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ Nýřany, nebo k osobnímu 
vyzvednutí u hlavního vchodu do školní budovy, popř. po předchozí domluvě u třídních učitelek 
nebo vychovatelek.  
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 21. června 2020 opět  
po předchozí domluvě třídním učitelkám nebo vychovatelkám.                                                                                                                
Žáci s přihláškou odevzdanou po tomto termínu budou přijati jen do obsazení kapacity. 
 
Zákonní zástupci žáků 1. ročníku budou o chodu školní družiny podrobněji informováni první školní 
den ve škole ve svých třídách, kde jim informace osobně sdělí vychovatelka z oddělení, do kterého byl 
žák zařazen. 
 
Děkujeme a věříme, že i za těchto nestandardních podmínek vstoupíme do nového školního roku 
v klidu a v pohodě. 
 
 

V Nýřanech, 8. 6. 2020                                                                                         pracovníci ŠD Nýřany 

 

 

------------------------ zde odstřihnout a odevzdat na začátku školního roku vychovatelce------------------------ 

 

 

 

Příjmení a jméno žáka……………………………………………………………………………………….. 

Seznámil/a jsem se s Vnitřním řádem ŠD Nýřany, který je zveřejněn na 

webových stránkách ZŠ a MŠ Nýřany a vyvěšen v budovách ŠD Nýřany. 

 

 

V………………………. dne……………. podpis zákonného zástupce……………………………… 

 

 

 


