
ŠKOLNÍ DRUŽINA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. E. BENEŠE 

V MLADÉ BOLESLAVI, LAURINOVA 905, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 
 

PROVOZ:   

RANNÍ DRUŽINA  6:30 – 8:00   

    ODPOLEDNÍ DRUŽINA  11:40 – 16:30 

Dítě můžete přivést do 7:20. V případě, že dítě bude přivedeno po tomto čase, již nebude přijato do ranní ŠD. 

Dítě je ze ŠD vyzvednuto nejpozději v 16:30. 

Časy stanovené pro odchody ze školní družiny: po vyučování/po obědě, 13:00, 14:30, 15:00, 15:30. Od 15:30 do 16:30 

může být dítě vyzvednuto kdykoli.  

V čase od 13:00 – 14:30 si rodiče své děti nevyzvedávají - pouze v nutných případech (lékař, rodinné důvody) a po 

domluvě s vychovatelkou. 

PLATBA:   

září 2022 – červen 2023  2 400 Kč 

    účet školy    17239181/0100 

Do popisu pro příjemce uveďte – jméno a příjmení dítěte, třídu 

Pokud máte zájem pouze o RANNÍ DRUŽINU, lze dítě přihlásit pouze na ráno - nutno uvést do zápisního lístku. 

září 2022 – červen 2023   700 Kč 

!!! POZOR !!!  Platbu za ŠD hradíte až v září 2022, kdy bude dítě přijato do ŠD. 

 

DALŠÍ INFORMACE: 

Pro přijetí dítěte do ŠD je nutné řádně vyplnit Zápisní lístek a uvést všechny potřebné informace k zajištění dítěte (který 

den a ve kterou dobu bude ŠD navštěvovat, jak bude přicházet a odcházet, zejména aktuální telefonní čísla zákonných 

zástupců). Jeho podpisem souhlasíte s podmínkami ŠD, které jsou uvedené v Řádu ŠD.  

Řád ŠD je uveden na webových stránkách školy: www.zsbenese.cz a je k nahlédnutí v každém oddělení ŠD. 

Děti dodržují Řád ŠD a školy, respektují pravidla kolektivu a řídí se pokyny vychovatelky.  

Rodiče zajišťují pitný režim dítěte, odpolední svačinu, kapesníky a vhodné oblečení do ŠD (pro pobyt ve družině i 

venku). 

ŠD nezodpovídá za hračky, peněžní částky, věci a ostatní cennosti. 

Odhlášení dítěte z ŠD provádí zákonný zástupce písemnou formou. Formulář je k dispozici v ŠD, nebo na vyžádání bude 

zaslán elektronickou formou. 

http://www.zsbenese.cz/

