
Masarykova základní škola a mateřská škola 

 Semčice 
 

 

IČO:  750 32 899 

Adresa:  Semčice 3, 294 46 

Telefon:  326 388 405 

E-mail:  skola@obecsemcice.cz 

Web:  www.skola.obecsemcice.cz 

Bankovní spojení:  484752339/0800 ČS a.s. Mladá Boleslav 

  

 

Informace o školní družině pro rodiče: 
 

Provozní doba ŠD: 11,15 hod. – 16 hod. 
 
Pokud dítě dochází do družiny 3 až 5 dní v týdnu, činí poplatek 200,-- Kč za měsíc. 
Bude-li docházet méně než 3 dny v týdnu, krátí se poplatek na polovinu (100 Kč). 
 
Platba se vybírá předem v intervalu září – prosinec, leden – březen, duben – červen. 
První platbu za období září – prosinec je nutné zaplatit během září. Na ostatní období žák 
obdrží lístek s částkou k úhradě. 
Pokud dojde k odhlášení dítěte ze ŠD, poplatek se krátí. 
 
Omluvenky: Má-li být dítě uvolněno dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí mít 
řádnou omluvenku s datem, hodinou a podpisem, jinak nebude uvolněno. Omluvenky 
mohou rodiče psát do notýsku, který žáci obdrží.  
Ve zcela výjimečných případech je možné omluvit dítě telefonicky. 
Telefon: 326 388 405. 
 
Z naší zkušenosti doporučujeme, aby dítě mělo náhradní oblečení pro hry venku a v případě 
pobytu v družině déle než do 13 hodin i odpolední svačinu. 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
                       
                                                                                                     
     Renata Kyptová      Mgr. Jana Kočová 
vedoucí vychovatelka ŠD        ředitelka školy                                                                                                 
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ZÁPISNÍ LÍSTEK 
 

školní rok 2021/2022 
 

Jméno dítěte: 
 
Třída: 
 
Bydliště:       
 
Jméno, adresa a telefonní kontakt zákonného zástupce: 
 
Datum nástupu do ŠD: 

 
 

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny 

Den Hodina 
odchodu 
* 

Změna 
od... 

Změna  
od... 

Změna   
od... 

Poznámka, zda dítě bude 
odcházet z družiny samo nebo 
v doprovodu rodičů, sourozenců 
apod. 

Pondělí      

Úterý      

Středa      

Čtvrtek      

Pátek      

 
*Hodina odchodu: 12,30 hod., 13,00 hod., 13,55 hod., 14,50 hod., 16,00 hod. 
 

Vedoucí vychovatelka ŠD: paní Renata Kyptová 
 

Seznámil/a jsem se s vnitřním řádem ŠD  .............................................. 
       podpis zákonného zástupce 
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