
INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 Adresa školní družiny: Sládkova 1300/13, Děčín I - tel. 412 517 278 (volat do 8,00 hodin) 

 Provoz školní družiny: PO – PÁ  6,00 – 8,00 (půlené vyuč. 8,00 – 9,00h.), 11,40 – 17,00 h. 

 Zápisový lístek (přihláška do školní družiny = obdržíte hned první školní den): 

-          žáci 1. – 5. ročníků (možná i jen ranní ŠD),  
-          všechny kolonky řádně pročtěte a vyplňte 
-          jméno toho, komu lze volat, jestliže dítě onemocní 
-          zadní strana: jak bude dítě ze školní družiny odcházet 
            a/ samo – určit hodinu 
            b/ doprovod s kým, případně kdo může dítě vyzvedávat 

 Docházka do školní družiny je po přihlášení povinná – nepřítomnost je třeba omlouvat. 

 Písemná omluvenka: v případě, že má dítě odejít ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisovém lístku – 
 pošlete písemný vzkaz s informací (jméno dítěte, datum, hodina odchodu, s kým a podpis rodičů). 
 Polední klid: do 13 hodin – je možnost vyzvednout si dítě 
 Pobyt venku: od 13,00 do 15,00 hod. (KONEČNÁ ŠD – 16.00 – 17.00 hod.) 
Pro pobyt venku je třeba, aby dítě mělo potřebné oblečení: tepláky, bunda, triko, boty – vše podepsat. Nedávat do 
igelitových tašek – trhají se. Láhev na pití (umělá, nedávat skleněnou). 
 
Poplatek za školní družinu: 
-          200,- Kč, měsíčně předem 

Úhrada úplaty je splatná do 30. dne kalendářního měsíce předem, tj. na měsíc následující. 

V případě, kdy zákonný zástupce neuhradí úplatu za žáka ve stanoveném termínu, bude ekonomkou 

školy písemně vyzván k úhradě dlužné částky v náhradním termínu. 

Pokud ani na tuto výzvu nebude úhrada úplaty provedena, bude zahájeno vymáhání dlužné částky 

soudně. 

ÚHRADA ZA POBYT DÍTĚTE VE ŠD: 

a/ jednorázová platba na celý šk.rok = 2.000,- Kč (září – červen), do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte,  

     č.ú. 9236431/0100  
b/ 2 jednorázové platby v průběhu šk.roku, ale jen na září až prosinec = tj. 800,- Kč,  

    následně na leden – červen = 1.200.- Kč,  č. ú. 9236431/0100 

c/ trvalým příkazem – je třeba určit placení od srpna do května (přes prázdniny neplaťte) č. ú. 9236431/0100 
d/ složenkou (na složence uvádět jméno dítěte – při rozdílných příjmeních se těžko platby dohledávají) 
 
První platba k 23. 8. (ne dříve). 
 
Zamykání budovy: 
                   - je třeba, aby dítě přišlo do školní družiny ráno nejpozději do 7,30 hodin, v době od 7,30 do 7,40 
                     je  budova uzamčena 
                  - vyučování začíná v 8,00 hodin a budova se následně znovu zamyká. 
 Při pozdějším příchodu do školy zvoňte u hlavního vchodu do budovy. 
 
Řád školní družiny: je vyvěšen v prostoru u šaten a na webových stránkách naší školy, je třeba se s ním seznámit. 

  



Poznámka: 

Provoz školní družiny začíná prvním dnem nového školního roku, již od 6,00h., obědy si musí rodiče 
zařídit sami v jídelně. 

Další důležité informace: 

Adresa školy: Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace 

Telefon:  hlavní budova – tajemnice 412 517 063 

                 budova Sládkova: 412 517 278 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Stravování:  

obědy zajišťuje ŠJ Sládkova ul., Děčín I, tel. 412 516 745, jídelna je samostatný právní subjekt 

 - webové stránky: sj-sladkova.info 

  - cena za 1 oběd 25,- Kč, Děčínská karta 89,- Kč (ve školním roce 2021/22 - dostanou prvňáčci  
    Děčínskou kartu zdarma) 
 

Placení obědů: a/ složenkou  
                           b/ trvalým příkazem na č. ú. 1533-431/0100 – měsíčně 530,- Kč. (do 20. v měsíci), 
                           c/ platební karta 

Příkazy je třeba zařídit k 23. 8. – aby bylo možno obědy takto platit už na září.  

V srpnu 23. 8. – 30. 8. bude třeba vyplnit přihlášku na stravování. 

V době nemoci a při uvolnění z vyučování je nutno obědy odhlašovat (kromě 1. dne nemoci, kdy je možné oběd 
vyzvednout do jídlonosiče).  
Možnost volby nebo zrušení oběda lze provést i přes internet. 
 


