
Zahájení provozu ŠD 6.9.2021 

Ranní provoz – není. 

Odpolední provoz - do 15.00 hod. 

Žáci přihlášení do školní družiny ( viz seznamy ), kteří ale nepůjdou 6.9. po ukončení vyučování do ŠD, musí 

být vyzvednuti dospělou osobou (po dohodě s tř. učitelkou nebo pí vychovatelkou). Pokud budou 

odcházet sami, bez doprovodu dospělé osoby, musí mít písemnou omluvenku, kterou odevzdají své 

učitelce nebo vychovatelce. 

První informační schůzka 

pro rodiče zapsaných žáků 1.r. a přípr. třídy proběhne od 8.00 hod. ve školní jídelně. 

Program: 1) vyplněním závazné přihlášky do školní družiny na škol. rok 2021 – 2022 

                     2) základní informace o provozu školní družiny 

  3) odpovědi na dotazy rodičů 

 

Provoz od 7.9.2021 

Ranní provoz :  od 6.30 do 7.30 hod. 

                            1) v pavilonu (přízemí,  v jazyk. třídě)  

                            2) ve škole na náměstí – zatím pouze zkušební (přízemí, ve třídě III.B) – pro žáky  

                                docházející do školy na náměstí  

Ranní provoz je primárně určen žákům, kteří přijíždějí brzy z okolních obcí. Mohou tam tedy docházet i žáci, 

kteří nejsou přihlášeni do ŠD. Zákon. zástupce musí ale vyplnit „přihlášku na ranní provoz“.    
         

Odpolední provoz:   od skončené výuky do 16.30 hod. 

Opět platí, že žáci přihlášení do školní družiny, kteří po ukončení vyučování  nepůjdou do ŠD, musí být 

vyzvednuti dospělou osobou (po dohodě s tř. učitelkou nebo pí vychovatelkou). Pokud budou odcházet 

sami, bez doprovodu dospělé osoby, musí mít písemnou omluvenku, kterou odevzdají své učitelce nebo 

vychovatelce. 

Organizační členění ŠD:  

I.odd.:    Bohuslava Wernerová (vedoucí vychovatelka) 

II.odd.:   Alena Kubíčková (vychovatelka) 

III.odd.:  Jitka Kaiserová (vychovatelka) 

IV.odd.:  Alžběta Bartošová Karásková (vychovatelka) 

 
             Vaše další případné dotazy zodpoví a informace Vám podá Vaše paní vychovatelka, popř. ved.vychovatelka.  

 

 

Přejeme Vašim dětem hezký start, úspěch a pěkné zážitky při jejich práci v novém školním roce. 

 

 

 
Kontakt :  379 734 118, 379 331 299 (pevná linka ŠD – od 14.30 hod. )       Adresa: Dětské centrum  

                  778 533 171 ( J. Svobodová, zást.ředitele pro 1.stupeň )                                  Masarykova 11, 

                                                                           345 06 Kdyně 


