
Informace o Řádu školní družiny při ZŠ Jílovská, Praha 4 

 
1100, 142 00 Praha 4 – Braník 

Škola s rozšířeným vyučováním matematiky, 

přírodovědných předmětů a se zaměřením 

na informatiku a cizí jazyky 

 
 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD 

 

ŠD je určena pro žáky 1.st., přednost mají žáci nižších ročníků a zaměstnaných rodičů. 

Školní družina je nenároková. Rodiče žáka vyplní řádně  on-line nebo písemnou Přihlášku do ŠD,  

včetně odchodů ze školní družiny. Veškeré změny oproti Přihlášce do ŠD dává rodič písemně na 

Žádance o uvolnění ze ŠD (viz VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ). 

 

PROVOZ ŠD 

 

Ranní ŠD je od 6:30 do 7:40 hod., provoz ŠD končí v 17:00 hod.  

Při nevyzvednutí dítěte ze ŠD (pokud se rodič neohlásí, že se z nějakého důvodu zdržel a pokud se 

vychovatelka nedovolá rodičům, aby se daná situace vyřešila), kontaktuje vychovatelka pracovníka 

sociálního ústavu, nebo Policii ČR (viz ZAPOMENUTÝ ŽÁK v ŠVP str: 12). 

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 

 

Vyzvedávat děti mají právo pouze rodiče nebo jimi prokazatelně pověření zástupci žáka, 

kteří jsou uvedeni v Přihlášce do ŠD. Nelze posílat děti na telefonickou žádost!!! 

Pokud rodiče žádají o uvolnění dítěte jinak, než je uvedeno v Přihlášce do ŠD , napíši toto 

na Žádanku o uvolnění ze ŠD (ke stažení na webových stránkách školy). Bez této Žádanky bude 

žák uvolněn dle Přihlášky do ŠD. 

 

Po obědě: dítě nejde vůbec do ŠD, na oběd (či do šatny) odchází s paní učitelkou ze třídy. 

13:30 – 13:40.hod.: rodiče hlásí odchody pomocí mluvítka - videotelefonu na budově školy do 

příslušného 

odd. ŠD. Ve 13:40 hod. odchází děti mimo budovu, vrací se do 15:00 hod. 

15:00 – 16:00 hod.: rodiče hlásí odchody pomocí mluvítka - videotelefonu na budově školy do 

příslušného 

odd. ŠD 16:00 – 17:00 hod.: rodiče hlásí odchody pomocí mluvítka – videotelefonu na budově 

školy do odd., kde je ten den konečná družina (info u mluvítka - videotelefonu). 

 

VYLOUČENÍ DÍTĚTE 

 

Svévolné opuštění ŠD, opakované porušování školního řádu a pravidel ŠD. Viz „povinnosti žáků“ v 

ŠVP na straně 11. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLATBA ŠD 

 

Příspěvek na ŠD činí měsíčně na jedno dítě 250,- Kč. Rozumí se tím i jeden odchozený den 

v měsíci. Žák může být ze závažných důvodů vyloučen nebo odhlášen: (podmínky vyloučení ŠVP 

str. 11 neb zdravotní důvody). 

 Rodiče platí bezhotovostním způsobem měsíčně, pololetně nebo ročně. Vždy však nejpozději do 

15. dne v měsíci!!! 

 

V druhém týdnu měsíce září dostane každý žák číslo účtu školy a své variabilní číslo 

(pozn. pro rodiče starších žáků: variabilní číslo je každý rok jiné, neposílejte platbu na to 

loňské). 

 

 

ODHLÁŠENÍ ŽÁKA ZE ŠD 

 

Odhlášení žáka ze ŠD pouze písemnou formou na  předtištěný formulář ( ke stažení na webu ŠD, 

nebo u p. vychovatelek). Ve ŠVP str: 14. 

 

 

PITNÝ REŽIM 

 

Pitný režim zajišťují dětem rodiče, po dohodě s pí vychovatelkou lze přinést ovocný sirup a dělat 

dětem do vlastních plastových lahviček vodu + šťávu. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACE ŠD VE ŠK. ROCE 2022/2023 

 

 

1. ŠVESTKA STRNADOVÁ  PETRA VIDEOTELEFON 

2. BANÁN SIBLÍKOVÁ  ARNA VIDEOTELEFON 

3. LIMETKA JAROLÍMKOVÁ  JANA VIDEOTELEFON 

4. HRUŠKA PŘIBYLOVÁ  JANA VIDEOTELEFON 

5. JABLKO BAMBASOVÁ  JANA VIDEOTELEFON 

6. POMERANČ SKŘIVANOVÁ  DAGMAR VIDEOTELEFON 

7. OSTRUŽINA PARDUPOVÁ   ANDREA LINKA  Č. 65 

8. JAHODA HERÁŇOVÁ   HELENA LINKA  Č. 38 

 

 

 

ŠVP (školní vzdělávací program)  pro školní družinu je k nahlédnutí na web. stránkách školy nebo u 

vedoucí vychovatelky. 

 

Vedoucí vychovatelka: Strnadová Petra, e-mail: petra.strnadova@zsjilovska.cz  

Předem děkujeme za sponzorské dárečky (propisky, samolepky, různý výtvarný materiál....)  

 

mailto:petra.strnadova@zsjilovska.cz

