
Základní informace o provozu ŠD 1. a 2. 9. 2020 

Kontakt :  379 734 118, 379 331 299 (pevná linka ŠD - volat po 14.30 )  

 379 731 423 Pavilon -1.st.ZŠ (ráno,dopoledne) 

 778 533 171 (p. Svobodová,zást.ředitele,1.stupeň MZŠ) 

Adresa:  Dětské centrum ( na Náměstí), Masarykova 11, 346 06 Kdyně 

 

I.odd.:   p. Bohuslava Wernerová (vedoucí vychovatelka) 

II.odd.: p. Alena Kubíčková 

III.odd.:  p. Jitka Kaiserová 

IV.odd.: p. Alžběta Bartošová Karásková 

 

*Zahájení provozu ŠD 1.9.2020 

 

Provoz: v Pavilonu 7.30 –8.00 -Zápis s vyplněním Přihlášky do školní družiny k pravidelné 

školní docházce pro škol. rok 2020 - 2021 

 

               8.30 informační schůzky pro rodiče zapsaných žáků do ŠD ( Př.tř. – 

3.tř.); v 1.B s p.vych. Wernerovou, v 1.A s p. vych. Kaiserovou 

10.00 – 15.00  Dětské centrum – Náměstí 

 

Odchod žáků domů po vyučování ( v 8.20 ) 1.9. 

Přihlášení žáci do školní družiny ( viz seznamy ), kteří nepůjdou 1.9. po ukončení vyučování do ŠD, 

musí být vyzvednuti dospělou osobou (po dohodě s tř. učitelkou nebo p.vychovatelkou). 

Pokud budou odcházet sami, musí mít písemnou omluvenku, kterou odevzdají své učitelce nebo 

vychovatelce. 

 

 

 



 

*Provoz od 2.9. 

Ranní - zkušební:  6.30 – 7.30 

Žáci rozděleni do 2 skupin 

  ve tř. u jídelny:   1. sk.    1.B  +  2.C   

  v Pavilonu:      2.sk.     1.A  +  2.A  +  2.B    

   

Do těchto skupin mohou také docházet žáci, kteří nejsou do ŠD přihlášeni, ale pouze z uvedených tříd. 

Žáci budou do budovy do šaten vcházet sami. Doprovod žáka bude vstupovat do budovy školy – do šaten - podle pravidel 

daných školou. 

 

Př.tř. + 3. tř.   provoz bude zařazen podle počtu zájemců 

 

Odpolední:  11.20 – 16.30 (vyzvedávání žáků v Dětském centru  

na Náměstí) 
Odchod žáků po vyučování po celý školní rok 
Přihlášení žáci do školní družiny ( viz seznamy ), kteří nepůjdou po ukončení vyučování do ŠD, musí 

být vyzvednuti dospělou osobou (po dohodě s tř. učitelkou nebo p.vychovatelkou). 

Pokud budou odcházet sami, musí mít vyplněnou předtištěnou písemnou omluvenku, kterou 

odevzdají své učitelce nebo vychovatelce. 

 


