
 

 

  

 

 

   Školní družina 
 

Provoz: 
Ranní družina:   6.00 - 7.40 hod. – boční vchod budovy školy 

Odchod do šaten s vychovatelkou: 7.40 - 8.00 hod. – potom děti odcházejí do třídy 
Odpolední družina:   11.30 – 17.00 hod. – hlavní vchod budovy školy- přízemí 
 

1. oddělení: vychovatelka Věra Dorociaková  - třída č. 5  

2. oddělení: vychovatelka Jarmila Kvičalová   - třída č. 2 

3. oddělení: vychovatelka Kateřina Štiková     - třída č. 4                                                                                               

4. oddělení: vychovatelka Kamila Mačkalová  - třída č.10 

 

Od 14.00 do 15.00 probíhá zájmová činnost ŠD, prosíme abyste si v tomto čase děti 

nevyzvedávali. 

 

Zápisní lístky: 
- vyplněné z obou stran, jen odchody dětí domů psát zatím tužkou 
- každou změnu hlásit vychovatelce vždy písemně 

- děti nebudou posílány domů na základě telefonních hovorů 

 

Telefonní čísla: 

Škola:   554 612 767 
Škola – kancelář: 704 087 966 

Školní družina: 704 087 967 

Jídelna nám. Hrdinů: 554 614 533, 739 599 206 
e-mail školy:  zs1@zs1krnov.cz 
školní web:  www.zs1krnov.cz 

 

Platba školného: 

Září:   120,- Kč - platí se při přihlášení dítěte do ŠD 

Říjen – prosinec 360,- Kč - zaplatit do 30. září 2020 
Leden – březen 360,- Kč - zaplatit do 20. prosince 2020 

Duben – červen 360,- Kč - zaplatit do konce března 2021 
 

Školné na září musí být zaplaceno v den nástupu dítěte do ŠD – bez vyplněného 

zápisního lístku a zaplacení příslušné částky 120,- Kč nebude dítě přijato do ŠD. 

 

Od ledna 2020 lze platit školné na účet školy. 
 

Dítě přinese: 

Papírové kapesníky, sirup na pitný režim, fixy 

 

Školní jídelna: 

Náměstí Hrdinů 1 (naproti gymnázia). Rodič musí pro své dítě vyřídit čip (poplatek 100,- Kč) 

a přihlásit v jídelně obědy na září. Děti budou nosit čip u sebe. 
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Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace   

Informace o úplatě školného ve školní družině 
 

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.  

a) školné ve školních družinách vybírá škola, 

b) výši úplaty stanoví ředitel školy, 

c) o snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy. 

Úplata školného ve školní družině se provádí podle Vyhlášky MŠMT  o zájmovém 

vzdělávání č. 74/2005 § 11 . 

Školné za zájmové vzdělávání dítěte stanovil ředitel školy na 120,-Kč měsíčně. 

Školné bude vybíráno následovně:    září –  120,- Kč (začátek září), 

                                                           říjen – prosinec 360,- Kč (do 30. září 2020), 

leden – březen 360,- Kč (do 20. prosince2020), 

                                                          duben – červen 360,- Kč (do 31. března 2020). 

Školné dětí jen za převádění ke stravování a zpět do školy a za dohled nad kulturou stolování 

stanovil ředitel na 70,- Kč měsíčně. Toto školné bude vybíráno obdobně jako u celodenního 

pobytu ve školní družině. 

 
V Krnově 31.8.2020                                                                                                         Mgr. Nikola Krusberská 

 
 
 
 
 


