
Informace o organizaci, zajištění  a podmínkách volnočasových aktivit  
pro děti v ZŠ a MŠ Chraštice ve školním roce 2017/2018: 

 
 

Vážení rodiče, 
předkládáme Vám přehled možností pro smysluplné prožití volného času Vašeho dítěte. Budeme rádi, když si v naší 
nabídce vyberete.  
 

 Všechny mimoškolní aktivity organizované přímo školou (tj. v době mimo rozvrh výuky) jsou součástí činnosti školní 
družiny (ŠD) nebo školního klubu (ŠK). Školní družina je určena pro žáky 1.-5.ročníku a školní klub pro žáky 6.-
9.ročníku.  Ve výjimečném případě může na přání rodičů a se souhlasem ředitele navštěvovat ŠD i dítě starší nebo 
naopak ŠK dítě mladší .  

 Příspěvek na činnost ŠD, ŠK, školních kroužků a přístupu na PC a internet  může být prominut  či snížen  (ze sociálních 
důvodů), a to na základě písemné žádosti rodičů. 

 Dítě se do jednotlivých volnočasových činností přihlašuje písemnou přihláškou, rodiče potvrdí svým podpisem účast 
dítěte i seznámení s podmínkami. 

 

 Pravidelná docházka do ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD):  

 Školní družina  je v provozu každý den od 11.30 do 15.00 hodin (resp. do 16.15 h. v  MŠ). Ranní družina funguje 

při MŠ od 6.15 hodin do 7.30 hodin (poté děti odchází do ZŠ). Zájemci o ranní družinu si podají písemnou žádost 
s odůvodněním řediteli školy. Vyhověno bude pouze v odůvodněných případech a za předpokladu, že v MŠ nebude 
překročena stanovaná kapacita. 

 Děti docházejí do ŠD na základě písemné přihlášky s uvedením času příchodů a odchodů, přičemž všechny změny a 
omluvy nepřítomnosti je nutné provést písemně (změna docházky, nepřítomnost, dřívější odchod). Pokud nebylo dítě 
v uvedený den ani ve škole, stačí omluvení u třídního učitele a tato omluva platí automaticky i pro ŠD. 

 Poplatek za docházku do ŠD činí 100,-Kč měsíčně (platí se pololetně). 
 

 Zájmové kroužky ŠD a ŠK + další nabídka volnočasových aktivit: 

 Zájmové kroužky jsou součástí ŠD, dítě odchází se souhlasem vychovatelky na činnost kroužku ze školní družiny a 

zase se tam potom vrací. Pokud kroužek odpadne, dítě zůstává v družině. Tím je zajištěna bezpečnost dítěte, za které 
v tuto dobu odpovídá škola. 

 Docházka do zájmového kroužku je evidována vedoucím v sešitu docházky.  
 Upozorňujeme na skutečnost, že všechny kroužky mohou být otevřeny až teprve na základě skutečného zájmu 

dětí. Pokud se v některém kroužku nepřihlásí dostatečný počet zájemců, nemůže být bohužel otevřen.  
 Pravidelná činnost zájmových kroužků ŠD a ŠK bude zahájena v týdnu od 18. září 2017. Pololetní příspěvek na 

činnost kroužku je 200,-Kč. Žáci, kteří platí poplatek za docházku do ŠD 100,- Kč, již za kroužek další poplatky  
neplatí. Vyplněnou přihlášku a poplatek odevzdejte třídní učitelce, platba za ŠD se provádí u ekonomky školy. 

 Knihovna a studovna. V době pravidelné činnosti ŠD mohou děti se souhlasem vychovatelky využívat ke klidným 

činnostem i prostory knihovny a studovny v podkroví budovy MŠ (četba, stolní hry, psaní DÚ atp.). V době přítomnosti 
knihovnice si zde děti mohou zapůjčit knihy i domů (úterý, středa a čtvrtek). Jednorázový roční poplatek za služby 

knihovny činí 20,-Kč a platí se u knihovnice M.Šprunglové. Podmínkou je registrace v knihovně. 

 Volný přístup na počítače a internet. Zapsaní žáci školy mohou v určené době využívat v odpoledních 

hodinách možnosti volného přístupu na PC a internet v učebně výpočetní techniky. Jedná se o přístup v rozsahu 10 
vyučovacích hodin týdně + po domluvě i v době před vyučováním nebo o velké přestávce.  Podmínkou je dodržování 
daných pravidel (viz smlouva). Výuka má ale vždy přednost před touto činností, proto není přístup někdy možný. 
Zároveň žáky i rodiče upozorňujeme, že hygienický limit pro práci na PC je u dětí nižší než u dospělých, a proto 
nepředpokládáme, že by žáci využívali maximální počet hodin VP uvedený v rozvrhu. V tomto smyslu je poučen i 
pedagogický dohled. Podmínkou je uzavření smlouvy. 

 Sportovní aktivity. Během přestávek je možné využívat školní halu a školní hřiště k různým sportovním činnostem 

(stolní tenis, kopaná, přehazovaná, volejbal, košíková, streetball, florbal, discgolf, vybíjená, tenis, kroket, lakros, atp.) 
Podmínkou je dodržování Školního řádu a respektování pokynů pedagogů. Učitel, vykonávající pedagogický dohled, 
může na žádost zapůjčit dětem některé sportovní vybavení a potřeby. Vstup na dětské hřiště u MŠ je možný pouze 
s pedagogem, který za děti zodpovídá. V době mimo vyučování a o víkendech je dětské hřiště k dispozici i pro 
veřejnost. 

 Hudební škola. Činnost a financování Hudební školy (výuka hry na hudební nástroj) se děje výhradně na základě 

přímé domluvy rodičů s vyučujícími. Vlastní výuka probíhá ve škole v odpoledních hodinách (dle domluvy rodičů a 
učitele). Škola zapůjčuje pro tuto činnost svoje prostory a vybavení. 

 Náboženství. Jedná se o dobrovolný předmět, který se neuvádí na vysvědčení. Vyučuje jej každý pátek po vyučování 

Bc. Ludmila Lacinová. Omluvy platí stejně jako u ostatních vyučovaných předmětů.  
 

Případné připomínky či náměty pro zájmovou činnost školy můžete sdělit řediteli školy na tel: 318 695 382, 739 691 120  
nebo emailem: karel.derfl@zschrastice.cz. 
 

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci! 
 

       V Chrašticích 8.9.2017                                                                                        Mgr. Karel Derfl, ředitel školy 
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