
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  2022/2023  
  

Organizace:  

* Ranní družina: 7:00 – 8:00 hod. (pro děti zapsané ve školní družině a školním klubu) v budově školy 

* Odpolední družina: 11:20 – 17:00 hod. venku na školní zahradě, školním hřišti, v lese 

 

Časy vhodné k vyzvedávání dětí:  

* po vyučování (dle rozvrhu)   

* po obědě (cca 40 min. po konci vyučování)   

* do 14:00 a v 15:30 hod.   

* z lesní družiny v 16:15 – 16:30 hod. 

* od 15:30 kdykoliv, neomezeně do 17:00 hodin ve vestibulu školy   

  

Odchody dětí:    
* Děti musí mít v družinovém deníčku (ten si vyrobí během prvního týdne v družině) uvedeny pevné časy 

odchodů ze ŠD i kroužků, které budou navštěvovat. Pokud bude některý den změna, je nutné ji napsat do 

družinového deníčku (nesmazatelným způsobem).  

* Děti mohou odcházet s Vaším vědomím také s jinou osobou, samy, nebo na Vás mohou čekat u šatny. 

Tyto údaje uveďte prosím do Zápisového lístku (přihlášky) a do družinového deníčku. Případné změny  

v průběhu roku uveďte také do družinového deníčku. Aktualizace odchodů proběhne na konci měsíce 

září.  

* Vychovatelům je možné volat pouze v mimořádných případech.  

  

Dle zákona nemůžeme děti pouštět samotné domů bez Vašeho písemného souhlasu.   

Nezapsané dítě nemůžeme do ŠD přijmout - týká se i prvního školního dne. 

 

Děti, které ten den opustí ŠD (odhlásí se) již není možné, aby se zpět do ŠD vrátilo. 

Ihned po odhlášení dítě opouští areál školy i školního hřiště. 

  

Svačiny a oblečení:  
* Dětem zajišťujeme celodenní pitný režim, popřípadě ovoce z jídelny  

* Děti, které budou zůstávat v družině, vybavte větší svačinou i na odpoledne.   

* Pobyt venku probíhá za každého počasí, prosím vybavte děti vhodným venkovním náhradním 

oblečením a obutím, které PODEPSANÉ uložíte v šatně.  

  

Kroužky:   

* Nabídku kroužků školy s informacemi o platbách najdete během prvního týdne na www.waldorf-brno.cz 

* Kroužky externích lektorů začínají od října 2022 nebo v pozdějších termínech (info na webu školy) a 

platí se podle ceníku kroužků (na www.waldorf-brno.cz), nebo po dohodě s lektorem.  

* Pokud dítě přihlásíte do kroužku, je nutné to zapsat do družinového deníčku.  

  

Kromě 1. a 2. tříd se děti z kroužků do družiny již nevracejí (individuální domluva je možná).  
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Stanovení výše úplaty za družinu:  
* číslo účtu: 2500175228/2010 (FIO banka)    

* variabilní symbol: osobní číslo žáka (stávajícím žákům zůstává přidělené číslo, noví žáci ho dostanou na 

začátku září do žákovské knížky)  

* specifický symbol: 100  

* Poplatek za školní družinu je stanoven na 750 Kč za pololetí.  

Vzhledem k tomu, že provoz družiny bude z důvodu vánočních prázdnin letos přerušen po dobu                        

6 pracovních dní, snižuje se úplata za školní družinu dle §11 odst. 6 vyhl. č. 74/2005 Sb. v aktuálním 

znění o 40 Kč v prvním pololetí.  

Částka k úhradě tedy činí 710 Kč za první pololetí a je splatná do 30.9.2022. Částka 

k úhradě za 2. pololetí činí 750 Kč a je splatná do 31. 1. 2023.  

 

Stanovení výše úplaty za školní družinu na školní rok 2022/2023 najdete na www.waldorf-brno.cz   

 

Rodiče mohou žádat ve zvláštních případech o snížení nebo prominutí poplatku. Více informací u 

vychovatelů a ve Vnitřním řádu ŠD v bodu IV., odstavci 2. 

 

Vnitřní řád školní družiny najdete na webových stránkách a ve vestibulu školy.  

  

 

Kontakty ŠD pro školní rok 2022/2023 

 
Telefon: 

Pevná linka - kabinet     511 118 337 (pouze dopoledne) 

Mobil:      731 543 289 7 – 17 hodin 

E-mail pro hlavní komunikaci:    sadila@waldorf-brno.cz 

 

 

Pedagogové: 

 

Koordinátoři ŠD  Pavla Hajdová   e-mail: hajdova@waldorf-brno.cz 

Jiří Sadila    e-mail: sadila@waldorf-brno.cz 

 

Pavlína Bauer    e-mail: bauer@waldorf-brno.cz 

Jan Vodička    e-mail: vodicka@waldorf-brno.cz 

Denisa Mikuschková   e-mail: mikuschkova@waldorf-brno.cz 

Lenka Nakládalová   e-mail: nakladalova@waldorf-brno.cz 

Zuzana Daníčková   e-mail: danickova@waldorf-brno.cz 

Adéla Janíková   e-mail: janikova@waldorf-brno.cz 

Sara Benettová   e-mail: bennettova@waldorf-brno.cz 

Radim Hořelka   e-mail: horelka@waldorf-brno.cz 

 

 

Koordinátor zájmového vzdělávání, metodik, školní klub: 

 

Yvonna Piňosová e-mail: pinosova@waldorf-brno.cz  telefon: 728 860 050 
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