
Přihláška do školní družiny při ZŠ Olbramovice 
od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 

 
 
 
Jméno žáka ……………………………………………………     Třída………………………. 
 
Bydliště ………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození žáka ………………………..       Zdravotní pojišťovna ……………………… 
 
Zdravotní omezení, alergie a speciální potřeby žáka……………………………………………………………… 
 
 
Matka ………………………………………………. Telefon …………………………... 
 
Otec ………………………………………………… Telefon …………………………... 
 

 
Další osoby pověřené vyzvedáváním žáka  

Jméno Příjmení Vztah k žákovi 

   

   

   

   

   

   

   

Byl jsem seznámen a souhlasím s vnitřním řádem školní družiny při ZŠ Olbramovice. Vnitřní řád ŠD 
je umístěn ve škole a na internetových stránkách školy (www.zsolbramovice.cz). 
 
 
Datum……………………………….                                    Podpis zákonného zástupce ………………………………… 
 

  Den  
     

Ranní družina - příchod    Odpolední družina – odchod           Odchod žáka -  
         sám/doprovod 

Pondělí    

Úterý    

Středa    

Čtvrtek    

Pátek    



VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Olbramovice  
(zkrácený text) 

     
Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Olbramovice byl vypracován podle 

- zákona č.561/2004 Sb.  
- vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, 
- vnitřních předpisů ZŠ Olbramovice (školní řád). 

 
Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD)  
ŠD je otevřena v pracovní dny od 6:30 do 7:40 h (ranní družina) a dále od 11:40 do 16:15 h (odpolední 
družina).  Hlavní činnost probíhá od 13:30 h do 15 h. Protože v této době bude budova školy 
uzamčena, musí si rodiče převzít děti od 12:30 h do 13:30 h a dále až od 15 hodin. Kapacita ŠD je 53 
žáků, kteří budou rozděleni do 2 oddělení. 
ŠD může uskutečňovat i jinou příležitostnou a zájmovou činnost (účast je vždy podmíněna písemným 
souhlasem zákonných zástupců žáka). 
V případě „vedlejších“ prázdnin žáků zajišťuje ŠD zájmovou činnost pro zájemce pouze v případě, že 
počet zájemců je nejméně 10 žáků. Provozní doba v této době je upřesňována dle konkrétní situace. 

 
Podmínky přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD 
Do ŠD může být přijat žák pouze na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška do ŠD musí být 
odevzdána nejpozději 3. den od začátku školního roku paní vychovatelce. ŠD organizuje zájmové 
vzdělávání především pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce. V případě vyššího počtu 
zájemců než je kapacita ŠD, budou žáci přijímáni do ŠD podle kritérií.  
Kritéria přijetí: 1) O zařazení dětí do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitelka školy. 

2) ŠD není nároková. 
3) Přednostně se přijímají žáci 1. až 3. ročníku. 
4) Ze 4. a 5. ročníku budou přijati do ŠD přednostně dojíždějící žáci a dále od 
nejmladších žáků do naplnění kapacity ŠD. 

Zájmové vzdělávání žáka může být též ukončeno kdykoliv na žádost zákonného zástupce na základě 
písemného oznámení. Dále může být ukončeno vzdělávání žáka ve ŠD pro nezaplacení úplaty a to 
k poslednímu dni daného měsíce. 
 
Způsob předávání žáka 
Žáci do ranní družiny přichází sami nebo v doprovodu. Z ranní družiny předává žáky vychovatelka 
učitelům do jednotlivých tříd. Do odpolední družiny předává žáky vychovatelce učitel. Žáka ze ŠD 
mohou vyzvedávat rodiče nebo jejich zástupce, který musí být uveden na přihlášce do ŠD nebo mohou 
žáci odcházet v uvedenou dobu sami (opět musí být uvedeno v přihlášce). Pokud chtějí mimořádně 
odejít dříve, musí přinést od rodičů písemnou omluvenku s uvedením doby, kdy mají ze ŠD odejít a 
s kým. Odchod žáka na ústní či telefonickou žádost není možný. Předem známou nepřítomnost žáka ve 
ŠD sdělí zákonný zástupce paní vychovatelce písemně. 
 
Hygienické podmínky 
Účastníci vzdělávání jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická pravidla dle pokynů vychovatelek 
(řídících se aktuálním Manuálem MŠMT a MZ ČR). 
 
Podmínky úplaty 
Zájmové vzdělávání v ŠD je poskytováno za úplatu. Úplata byla stanovena na základě závazného 
rozhodnutí ředitelky školy ze dne 1. 9. 2008 ve výši 170 Kč za jeden měsíc. 

 
V Olbramovicích dne 25. srpna 2022      

 Mgr. Alena Typtová 
               ředitelka školy 


