
Vážení rodiče, od 18.11.2020 je v souvislosti s mimořádnými a krizovými opatřeními v ČR zřízeno oddělení ranní 

družiny pro každou třídu samostatně. 

Žádáme Vás tímto o podání závazného písemného požadavku na provoz ranní družiny a čas příchodu dítěte. 

Provoz ranní družiny bude zajištěn dle projeveného zájmu v době od 6:15 do 7:25 hod.  

Odpolední družina navazuje na konec výuky žáků a je nyní také zřízeno oddělení ŠD pro každou třídu samostatně.  

 

Děkujeme vám za spolupráci.                                                             Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Návratka do 20. 11. 2020 – zde odstřihněte 

 

Žák/žákyně: ________________________________________  třída: _____________ 
 

Prosím, zakroužkujte variantu, kterou požadujete, a doplňte čas příchodu dítěte do ranní družiny. 
 

Ranní družina pondělí              mám zájem – čas od _______________________  nemám zájem 
 

Ranní družina úterý                  mám zájem – čas od _______________________  nemám zájem 
 

Ranní družina středa                 mám zájem – čas od       _______________________  nemám zájem  
 

Ranní družina čtvrtek               mám zájem – čas od       _______________________  nemám zájem 

     
Ranní družina pátek                  mám zájem – čas od       _______________________  nemám zájem                      

   
 

Datum: ________________   Podpis zákonných zástupců: _____________________________ 
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