33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31
příspěvková organizace
Plzeň, T. Brzkové 31, PSČ 318 00
___________________________________________________

Školní družina / Školní klub
(informace pro rodiče)
1. Provoz ŠD/ŠK
V pracovních dnech je zabezpečován takto:
- od 6.00 do 8.00, od 6:00 – 7.00 přichází žáci do prostoru školního klubu, od 7.00 provoz v pavilonu
ŠD, žáci mohou přicházet do 7.30/ ŠK provoz od 6.00 – 8.00 – prostory školního klubu
- od 11.40 do 17.00, v odpoledních hodinách je provoz v prostorách ŠD do 16:00, od 16:00 přechází
žáci do školního klubu, kde si je zákonní zástupci mohou vyzvednout do 17:00 / ŠK od 11.40 do
16.00
2. Kritéria přijetí žáků do ŠD/ŠK
Školní družina je určena pro žáky 1. - 5. ročníku a pro žáky sportovních tříd od 6. ročníku je určen školní klub.
Činnost školní družiny/klubu vychází ze školního vzdělávacího programu.
Rodiče přihlašují své děti do ŠD/ŠK vyplněním formuláře Přihláška do ŠD/ŠK, odhlášení dítěte ze ŠD/ŠK
vyplněním formuláře Odhlášení ze ŠD/ŠK. Pro žáky, kteří byli svými rodiči do ŠD/ŠK přihlášeni, je docházka
povinná. Nepřítomnost je nutno omluvit vychovatelce ŠD/ŠK.
Do školní družiny jsou přednostně umístěni žáci 1. - 5. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou v pracovním poměru
a žáci dojíždějící z okolí Plzně, do výše kapacity ŠD/ŠK.
3. Úhrada školného ŠD/ŠK
Podle směrnice 33. ZŠ o úplatě za ŠD/ŠK rodiče uhradí platbu za školní rok 2019/2020 na účet 50539311/0100
vedený u Komerční banky Plzeň-město. Vždy je třeba uvést do zprávy pro příjemce: JMÉNO a PŘÍJMENÍ ŽÁKA,
TŘÍDA. Platbu uhraďte nejpozději do 15. září 2019 a do týdne doručte k rukám vychovatelky doklad o zaplacení.
Způsob platby: roční úplata činí 1 800 Kč. (Do úplaty jsou zahrnuty vybrané akce ŠD a kroužky ŠD, kromě
kroužku keramiky.)
Osvobozen od úplaty bude na základě žádosti zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli
školy. Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD/ŠK.
Po odhlášení dítěte ze ŠD/ŠK bude vrácena částka za následující celé měsíce, kdy dítě nebude navštěvovat
ŠD/ŠK.
4. Příchod a odchod žáka ze ŠD/ŠK
a) Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování v doprovodu paní učitelky, která je předá paní
vychovatelce. Do školního klubu přicházejí žáci po skončení vyučování, po obědě. Za žáka, který se do ŠD/ŠK
nedostaví, vychovatelka nezodpovídá.
b) Děti je možné vyzvedávat ze ŠD do 13.15 a potom až po 15. hodině. Pokud dítě bude odcházet ze ŠD/ŠK
v jiný čas a má-li v Přihlášce do ŠD/ŠK zapsán "doprovod", je nutné dítě vyzvednout osobně zákonným
zástupcem nebo osobou jím pověřenou.
c) V případě samostatného odchodu ze ŠD/ŠK bude žák uvolněn POUZE na základě předtištěného
odchodového lístku Uvolnění žáka ze ŠD/ŠK. Tímto žádáme o zapsání přesných odchodů v Přihlášce
do ŠD/ŠK. Změny lze provádět během školního roku pouze do Přihlášky do ŠD/ŠK zákonným zástupcem.
Přihláška do ŠD/ŠK a odchodové lístky jsou k dispozici každý den u vychovatelek ŠD/ŠK či na webových
stránkách školy. V případě dotazů se obracejte osobně či telefonicky na vychovatelky ŠD/ŠK.
d) Vyzvedávání žáka jinou osobou než zákonným zástupcem žáka je možné pouze osobou zplnomocněnou
zákonným zástupcem na Přihlášce do ŠD/ŠK nebo na příslušném formuláři (ZMOCNĚNÍ pro předání dítěte
jiným pověřeným osobám).
e) Provoz ŠD je ukončen v 17 hodin (provoz ŠK v 16 hodin). Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby,
vychovatelka nejprve kontaktuje telefonicky zákonné zástupce žáka, popř. osoby uvedené v Přihlášce
do ŠD/ŠK (uveďte telefon, na který se vždy dovoláme). Pokud je tento postup bezvýsledný, informuje

vedoucí školní družiny (popř. zástupce ředitele školy). Následně tuto skutečnost oznámí pracovníkovi
Odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) nebo Policii ČR.

5. Z důvodu bezpečnosti žáka je zamezen vstup rodičů do prostoru šaten. Rodiče k vyzvedávání svého dítěte
využívají videotelefon a vyčkají na příchod dítěte před vstupem do šaten.
6. Kontakt s vychovatelkou je možný při vyzvednutí dítěte nebo kdykoliv po předchozí domluvě.
7. Pitný režim je zajištěn ve spolupráci se školní jídelnou.
8. Opakované pozdní odchody po skončení provozu ŠD (po 17. hodině), nezaplacení úplaty v daném termínu,
hrubé porušování kázně, ohrožování bezpečnosti a zdraví druhých, opakované porušení vnitřního řádu ŠD/ŠK
může být důvodem k vyloučení žáka ze ŠD/ŠK.
9. Za mobilní telefony a jiné cennosti dětí ŠD/ŠK nezodpovídá.
10. Kroužky ŠD budou probíhat od poloviny září 2019 do konce května 2020 v odpoledních hodinách po 15.00
hodině. Jejich přehled bude zveřejněn v srpnu na stránkách školy a na nástěnce při vstupu do ŠD. Závazné
přihlášky do zájmových kroužků v ŠD (možno stáhnout na stránkách školy) odevzdejte u vychovatelek do 10. září
2019, první třídy první den školy.
11. Kontakty:
Telefon ŠD:
Služební mobil ŠD:
Telefon ŠK (vedoucí vychovatelka):

378 027 416
724 520 067
378 027 418

