
Vážení rodiče, 

závaznou přihlášku (zápisový lístek) do školní družiny na školní rok 

2022/2023 si můžete stáhnout na internetových stránkách školy, nebo si ji 

mohou děti vyzvednout u vychovatelek školní družiny. Děti, které letos 

navštěvovaly ŠD, dostaly zápisový lístek s těmito informacemi. Pokud již 

nebudete mít v příštím školním roce zájem o docházku do ŠD, prosíme o 

vrácení nepoužitého zápisového lístku zpět do školy. 

Přihlášku je nutné řádně vyplnit z obou stran. Na druhé straně doplňte 

údaje o docházce do ranní družiny, čas odchodu a způsob odcházení 

z odpolední družiny, popřípadě, kdo bude dítě vyzvedávat. Tyto údaje 

bude možno samozřejmě v září upravit nebo upřesnit, např. podle 

rozvrhu, návštěvy kroužků atd. 

Zaškrtněte prosím také kolonku ranní družina (ANO –NE) i v případě, že ji 

Vaše dítě bude navštěvovat pouze příležitostně. Ranní družinu mohou 

navštěvovat i děti, které nebudou chodit do odpolední družiny. 

Vyplněnou přihlášku přinese dítě třídní učitelce nebo vychovatelkám ŠD 

(je možné ji i vhodit do schránky u vchodu do školy) nejpozději do pátku 

24. 6. 2022. V případě nejasností s vyplňováním přihlášky telefonicky 

kontaktujte vychovatelky ŠD – tel. č. 728 489 733. 

Rodiče budoucích prvňáčků mohou vyplněnou přihlášku odevzdat na 

třídní schůzce, která se uskuteční dne 21. 6. 2022.   

O přijetí/nepřijetí dítěte do školní družiny Vás budeme informovat. 

 
 
 
 
 

 
Informace k provozu ŠD 
Vychovatelky školní družiny 
Bc. Jana Tauschová, Bc. Zdeňka Jiráková, Mgr. Hana Bártová 
Mobilní telefon: 728 489 733 
Email: druzina@zsbatelov.cz 
  
Provozní doba ŠD: 
Ranní ŠD: od 6:00 hod do 7:10 hod 
Odpolední ŠD: po skončení vyučování do 16.00 hod. (vychovatelky 
přebírají děti z 1. a 2. třídy od paní učitelky na obědě. Starší děti přichází 
po vyučování do ŠD samy). 
  
Poplatek za ŠD: 
Měsíčně 90,-Kč, úhrada ve dvou splátkách. Do konce září 360,- Kč (za 
období září - prosinec), do konce ledna 540,- Kč (za období leden - 
červen). 
  
Doba vyzvedávání dětí: 
- do 13:30 hod. 
- od 14:30 hod (v době od 13:30 do 14:30 hod. při příznivém počasí 
chodíme ven do přírody na vycházky nebo na hřiště) 
  
Děti si do ŠD přinesou označené (stačí monogram): 

• přezůvky 
• tepláky nebo kalhoty na převlečení 
• ručník 
• náhradní ponožky 
• papírové kapesníčky 

                                                                                          
        Ing. Alena Vybíralová,        
                                                                                                   ředitelka školy 
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