
Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 
Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel. 326701496, 326702295, E-mail: zs@bela.cz, www.zsbela.cz 

Školní družina: Jenečská 185, tel. 326701238, 731422589 
 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků o školní družině 

Zápis do školní družiny 
 

Závazný zápis žáků prvního a druhého ročníku probíhá v 1. den školního roku, kdy po slavnostním zahájení 

školního roku se koná v prostorách školní družiny „Den otevřených dveří“ a schůzka rodičů. Během ní 

vyplní rodiče zápisní lístek, uhradí poplatek na úhradu části neinvestičních nákladů (výši poplatku stanovuje 

ředitel školy dle skutečných provozních nákladů na ŠD). Tento poplatek se platí na období září – prosinec a 

leden – červen. Pokud za žáka není poplatek v termínu uhrazen, ředitel školy může rozhodnout o vyřazení 

žáka z družiny od prvního dne dalšího měsíce. Peníze vybírá pověřená pracovnice školní družiny na základě 

vystaveného pověření a dohody o odpovědnosti.  

Aby se předešlo ztrátě čipu pro odběr stravy ve školní družině, odevzdají jej rodiče vychovatelce školní 

družiny, která zajistí jeho uložení. 

Do oddělení školní družiny se zapisuje maximálně 30 žáků na pravidelnou docházku. Školní družina je 

určena žákům 1. a 2. ročníků základní školy. Žáci z 3. ročníku budou do ŠD přijaty pouze do počtu, kterým 

je stanovena kapacita ŠD. Zápis žáků z 3. ročníku bude proveden až 2. den školního vyučování. V případě 

velkého počtu přihlášených žáků je rozhodující stanovisko ředitele školy. 
 

Provoz ve školní družině 
 

Školní družina je otevřena ve dnech školního vyučování v pondělí až pátek ráno od 6:00 hod. do 7:30 hod. a 

po skončení dopoledního vyučování od 11:30 do 16:00 hod. 

Na práci s Vaším dítětem se těší vychovatelky školní družiny. 

 

Marie Mlejnková, vedoucí vychovatelka 
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