
9. INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

a) ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) 

Zájmové vzdělávání v naší školní družině se řídí školním vzdělávacím 

programem „V družině jsme spolu rádi, jsme v ní všichni kamarádi!“  

Do ŠD se mohou přihlásit žáci 1. – 5. ročníku naší školy; s upřednostněním 

žáků 1. až 3. ročníku. 

ŠD funguje ve dvou odděleních. 

Provoz školní družiny je v pracovní dny (mimo prázdniny) od 5.45 hodin do 

začátku vyučování a od ukončení vyučování do 15.15 hodin. 

Pedagogickou práci v naší ŠD vykonávají – paní Olga Kubečková a 

paní Lenka Trefancová. 

Žáka přihlašuje do ŠD zákonný zástupce na celý školní rok nebo 

na jednotlivá pololetí školního roku formou přihlášky – viz Formuláře; 

odevzdání při zápisu do ŠD. 

Prostory ŠD jsou v 1. patře budovy školní jídelny v Husově ulici, k aktivitám 

využívají pedagogické pracovnice také prostory školy, školního areálu, 

hřiště; vycházky jsou po městě a jeho bezprostředním okolí. 

Žáci přihlášení do ŠD navštěvují společně školní jídelnu; bezpečnost při 

přesunu a dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogické pracovnice. 

V průběhu pracovního týdne se děti mohou účastnit mnoha vzdělávacích a 

dovednostních aktivit, relaxačních činností, projektů, pobytu na vzduchu 

apod. 

Rodič (zákonný zástupce) hradí škole úplatu 150 Kč měsíčně na provozní 

výdaje a materiální potřeby pro činnost ŠD podle školského zákona 

na období jednoho pololetí. 

b) ŠKOLNÍ JÍDELNA (ŠJ) 

Všichni žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v Husově ulici. Žáci si volí 

ze dvou nabízených hlavních jídel (kromě středy), ve středu je možnost 

výběru ze tří jídel.  

Objednávání a odhlašování obědů je možné osobně, telefonicky, 

prostřednictvím objednávacího terminálu nebo také přes internet 

(www.strava.cz). Strávníci využívají stravovací čipy.  

V době vydávání obědů a v průběhu konzumace zajišťuje škola dohled nad 

žáky. 

Obědy se vydávají od 11.30 do 14.15 hodin. Provoz jídelny končí 

pro strávníky ve 14.15 hodin. 

Vedoucí školní jídelny je paní Růžena Kohoutová, tel. 376 571 137, mobil 

731 562 952, e-mail: jidelnanyrsko@seznam.cz 
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