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Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873 

 Informace k provozu školní družiny 

1. Kontakty 

- telefonní spojení škola: 274 862 488 

- telefonní spojení školní družina: 274 016 532 

- e-mail: sd@hornomep.cz 

2. Provoz družiny 

Denní provoz probíhá následovně: 

a/ Provoz v ranních hodinách: 6.30 - 7.45 hodin. 

 Žáci přicházejí do družiny nejpozději do 7.30 hodin, odcházejí z družiny v 7.45 
hodin. V případě začátku výuky ve třídách na prvním stupni v 9.00 hodin 
zabezpečí vedoucí vychovatelka po dohodě s ředitelem školy provoz družiny do 
8.45 hodin. Provoz v ranních hodinách je zabezpečen v jednom oddělení. 

b/ Provoz v odpoledních hodinách: začíná v 11.40 hodin, ukončení odpoledního 
provozu stanovuje ředitel školy po dohodě s rodičovskou veřejností 

Odpolední provoz je dělen následovně: 

12.00 - 13.30 hodin: oběd 

12.30 - 14.00 hodin: polední klid 

14.00 - 15.30 hodin: zájmová a výchovně rekreační činnost 

15.30 - 16.00 hodin: zájmová činnost 

16.00 - do ukončení: příprava na vyučování, zájmová činnost 

Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si vyzvedávají žáky z družiny před 
14.00 hodin, potom od 15.00 hodin. Po včasné dohodě s příslušnou vychovatelkou 
je možné si vyzvednout ve výjimečných případech žáka i dříve. Jestliže jsou děti na 
hřišti, vychovatelka zajistí, aby měly všechny věci a aktovku s sebou. 

Družina je v provozu po celý školní rok; její provoz bývá podle okamžitých 
podmínek upravován v období školních prázdnin. 

3. Částečná úhrada neinvestičních nákladů 

Zákonní zástupci se finančně podílejí na částečné úhradě neinvestičních nákladů na 
provoz družiny částkou ve výši 400,- Kč za jeden měsíc. Za dobu nepřítomnosti 
dítěte ve družině se příspěvek nevrací. Nezaplacení příspěvku může být 
považováno za narušení provozu družiny závažným způsobem. 
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4. Docházka do družiny 

 Při přihlášení žáka do družiny sdělí zákonní zástupci žáka vedoucí vychovatelce 
rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Omluvy nepřítomnosti 
žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy 
zákonní zástupci žáka příslušné vychovatelce písemně. Předem známou 
nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí také písemně. 

Při odchodu žáka z družiny vyčkají rodiče jeho příchodu ve vestibulu budovy - 
vedle vrátnice. Vychovatelka žáka je povinna prokazatelným způsobem zjistit 
osobu, které je žák předán. 

5. Další informace 

Pro zabezpečení odpovídajících organizačních a hygienických předpokladů 
provozu družiny je důležité, aby žáci měli: 

- 1x tekuté mýdlo s dávkovačem (na celý rok) 

- papírové kapesníky 

- ručník s poutkem (označený jmenovkou) 

- řádně označené osobní věci (především oblečení) 

- převlečení na vycházku (tepláky, bunda, kombinéza, oteplovačky, rukavice, 
čepice) 

- náhradní klíče ke skříňce 

- boty do tělocvičny (světlá podrážka) 

- 1 x sirup, 2 x sáček bonbonů 

Žáci do družiny nenosí cenné věci a větší obnosy peněz. 

V případě možnosti prosíme rodiče o pomoc při materiálním vybavení školní 
družiny (především kreslící potřeby, výtvarný materiál, společenské hry - i starší 
apod.) 


