
Informace pro rodiče 

 ŠD - školní rok 2021/2022 

Školní družina zahajuje pravidelný provoz od 2.9.2021. 

Provoz školní družiny: 

Ranní družina: 6.30hod. – 7.45hod. Příchod do ranní družiny nejpozději v 7.20hod. 

Odpolední provoz: 11.35hod. – 17.00hod. Po skončení vyučování si žáky přebírá vychovatelka ŠD. 

Podmínky pro přijetí žáka do ŠD (všechny potřebné dokumenty obdrží žáci 1.9.2021):  

1. Vyplněný zápisní lístek při nástupu žáka do ŠD 

2. Vyplněný formulář „Zmocnění pro vyzvedávání žáka“ 

3. Podepsaný formulář, ve kterém zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s řádem ŠD 

Platba za ŠD:  

- 1.A,B,C třída 1 000.-Kč na 1.pololetí školního roku 2021/2022 

- 2.A,B,C a 3.A,B třída 600.-Kč na 1.pololetí školního roku 2021/2022 

Platba za školní družinu je splatná do 20.9.2021 na účet školy. Číslo účtu: 100900698/0300. 

Variabilní symbol u žáků 2. a 3. tříd zůstává stejný. Variabilní symbol pro žáky 1. tříd obdrží rodiče 

od vychovatelky ŠD (při platbě nepoužívat jméno, ale VS!).  

Kroužky ŠD: 

Zahájení kroužků ŠD je v týdnu od 20.9.2021. Přihlášení do kroužků proběhne přes e-mail 

vedoucích jednotlivých kroužků. Přihlášky obdržíte od vedoucích kroužků. 

Úterý:  

Keramika 3.třída 15.30 – 17.00hod. Chlupová Jana 

Sportovní kroužek 2. třída 15.15 – 16.15hod. Kadeřábková Nataša 

Čtvrtek: 

Šikovné ručičky 3. třída 15.30 – 17.00hod. Kostrhůnová Jana 



Nabídku dalších kroužků pro žáky naší školy (všechny jsou v budově naší školy) naleznete na 

webových stránkách „Domečku Hořovice“ (www.domecekhorovice.cz).  

 

Oddělení ŠD: 

1.oddělení (1.A) Medková Hana zvonek č.: 1 

 h.medkova@zskd.cz  

2. oddělení (1.B) Meškanová Iva zvonek č.:  3 

 i.meskanova@zskd.cz 

3. oddělení (1.C) Vácová Renata zvonek č.: 2 

 r.vacova@zskd.cz 

4. oddělení (2.A) Vávrová Pavla zvonek č.: 5 

 p.vavrova@zskd.cz 

5. oddělení (2.B) Kostrhůnová Jana zvonek č.: 4 

 j.kostrhunova@zskd.cz 

6. oddělení (2.C) Kadeřábková Nataša zvonek č.: bude doplněno 

 n.kaderabkova@zskd.cz 

7. oddělení (3.A) Chlupová Jana zvonek č.: 8 

 j.chlupova@zskd.cz 

8. oddělení (3.B) Formánková Lenka zvonek č.: 7 

 l.formankova@zskd.cz 

 

 

Informace k provozu ŠD naleznete na webových stránkách školy - www.zskraluvdvur.cz (sekce 

„ŠKOLNÍ DRUŽINA“). Prosíme o jejich pravidelné sledování. Pokud budete mít jakýkoli dotaz či 

připomínku, kontaktujte svoji vychovatelku e-mailem.  

Informace pro rodiče na tel.: +420 723 203 794. 

E-mail ŠD: druzina@zskd.cz 

Vedoucí vychovatelka ŠD: i.meskanova@zskd.cz 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Iva Meškanová 
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