
 

Základní informace pro zákonné zástupce 
 
Školní družina je součástí Základní školy Lučina a nachází se v budově školy. Činnost školní družiny je 

rozdělena do tří oddělení s celkovou kapacitou 60 žáků. Před i po skončení školního vyučování jsou 

zde žáci pod dozorem pedagogických pracovníků. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně. Školní 

družinu navštěvují žáci 1. - 5. ročníku základní školy. Žák školní družiny je přijímán na dobu jednoho 

roku. Na počátku školního roku odevzdá řádně vyplněnou přihlášku. 
 

Úplata za ŠD činí 150,- Kč měsíčně a hradí se ve dvou splátkách na účet školy. 
 
1. SPLÁTKA – 150,- x 4= 600,-, 9. – 12./2022 – NEJPOZDĚJI DO 30.9.2022 
2. SPLÁTKA – 150,- x 6= 900,-, 1. – 6./2023 – NEJPOZDĚJI DO 31.1.2023 
 
Prosím zákonné zástupce o vhodné oblečení i obutí pro své děti na školní hřiště, které bude 

umístěno v šatně žáků. Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní roční plán práce ŠD. 
 

Děti školní družiny jsou rozděleny do následujících oddělení: 
 
• 1. oddělení – vychovatelka: Ošťatková Michaela 
 
• 2. oddělení – vychovatelka: Skotnicová Kamila, asistentka pedagoga: Gajdošová Petra 
 
• 3. oddělení – vychovatelka: Kričfaluši Lucie 
 
Docházka do ŠD je po přihlášení žáka povinná, přihláška je závazná. 

 
Pokud má žák odejít ze ŠD jinak, než je uvedeno na přihlášce, musí zákonný zástupce změny oznámit 

vychovatelce ŠD písemně, který zůstává uložen. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští. 
 

Režim dne jednotlivých oddělení: 
 
Provoz ranní ŠD je pondělí – pátek od 6:30 do 7:40 hodin. 
 
Provoz odpolední ŠD je pondělí – pátek od 11:40 do 16:30 hodin. 
 
V době 13:30 - 14:30 probíhá pravidelná řízená činnost – aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru, 
pobyt na školním hřišti, vycházky. V této době si rodiče (či jiná pověřená osoba) dítě nevyzvedává. 
 
V 15:45 hodin se oddělení spojují. 

 
Ranní ŠD: 

 
6:30 – 7:40 - spontánní činnosti 
 
Odpolední ŠD: 

 
11:40 – 12:30 oběd a odpočinková činnost 
 
12:30 – 13:00 spontánní činnosti, individuální práce 
 

V době 13:30 - 14:30 probíhá pravidelná řízená činnost – aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru, 
pobyt na školním hřišti, vycházky. V této době si rodiče (či jiná pověřená osoba) dítě nevyzvedává. 



 
 
13:00 – 15:00 otevřená nabídka různých činností (vzdělávací, pracovní a výtvarné činnosti) 
 
15:00 – 15:15 příprava na vyučování 
 
15:15 – 16:30 spontánní činnosti 


