
Školní družina 

Přihlašování do ŠD 

 žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného 

přihlašovacího lístku. Rodičům budou předány 14. 6.  

 rodiče, kteří se nemohou účastnit této schůzky, si vyzvednou přihlašovací lístek na 

vrátnicích jednotlivých budov nebo si mohou stáhnout z webu školy 

(www.kvetnak.cz/cz/ke-stazeni)  

Další důležité informace 

 činnost školní družiny je určena pro žáky 1. - 3. ročníku a přípravné třídy 

 v elektronickém systému Bell hop je zaznamenáván příchod a odchod žáka ze ŠD 

 za pobyt dětí ve školní družině je vybírán měsíční poplatek 350, - Kč (dle vyhlášky č. 

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání), výši tohoto poplatku stanovuje ředitel školy. 

Platbu na nový školní rok je možno zasílat nejdříve 1. srpna 2021 

Poplatek je splatný ve dvou splátkách - platba na účet školy,  č. účtu 72582329/0800  

1. splátka - 1.750Kč (září - leden) - splatná nejpozději do 1. září 2021 

2. splátka – 1.750Kč (únor - červen) - splatná nejpozději do 31. ledna 2022 

Variabilní symbol začíná 1 a pokračuje částí rodného čísla před lomítkem,   tj. 1 - - - - - - .  

 

Organizace činnosti 

Provoz ŠD: od 6. 30 do 18. 00 

 provoz ranní ŠD je stanoven od 6:30 do 9:00. Je potřebné, aby se žáci dostavili 

do družiny nejpozději v 7. 30, při půleném vyučování v 8:00 

 informace o elektronickém vyzvedávání dětí ze školní družiny - systém Bell hop : 

- k vyzvednutí dítěte je potřeba čip, cena jednoho čipu je 100 Kč 

- čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy 

- rozhodnutí o počtu čipů závisí na uvážení zákonného zástupce 

- nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence  

- ztrátu čipu je třeba nahlásit co nejdříve (Čip se v systému deaktivuje/zablokuje a 

nebude tak možné jej zneužít.) 

- každý nový žák bude mít připravené dva čipy, ty budou zákonným zástupcům budou 

předány 1. 9. ve škole.  

- případné změny nebo přidělání čipů je možné během září. 

- čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem. 

 

Vyzvedávání dítěte 

 je možné po obědě do 13:45, poté školní družina odchází na vycházku, návrat do 

15:15.  V době vycházky nelze děti vyzvednout 

 po vycházce je možnost vyzvednutí do 18.00 

 

http://www.kvetnak.cz/cz/ke-stazeni

