
                             Základní škola Dubí 2, příspěvková organizace      

1 
Řád družiny 

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY 
k provozu školní družiny o prázdninách 

Ředitelka školy na základě vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. § 8 odst. 2 přerušuje činnost družiny po dobu 
hlavních prázdnin a vánočních prázdnin. V době ostatních prázdnin (podzimní, pololetní, jarní, 
velikonoční) zajistí škola provoz školní družiny podle následujících pravidel: 

• K zájmovému vzdělávání ve školní družině během prázdnin může zákonný zástupce přihlásit žáka 
1. stupně ZŠ nejpozději 10 pracovních dní před začátkem prázdnin. 

• Distribuci přihlášek zajistí vychovatelky družiny především pro účastníky přihlášené k pravidelné 
činnosti družiny. V přihlášce bude uveden čas a způsob příchodu a odchodu žáka. 

• Družina bude otevřena v době prázdnin pouze v případě, přihlásí-li se nejméně 10 žáků. O 
skutečnosti, zda bude družina otevřena, nebo ne, informuje zákonného zástupce žáka vychovatelka 
nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem prázdnin. Další kritéria přijetí do školní družiny 
v době prázdnin jsou uvedena ve Vnitřním řádu školní družiny v odstavci 2.3.6.4. 

• V době prázdnin má družina nepřetržitý provoz nejdříve od 8.00 hod. a nejpozději do 16.00 hod. 
• Pro účastníky školní družiny v době prázdnin škola nezajišťuje stravování (oběd). 

 
Tento pokyn vstupuje v platnost dne 1. 9. 2021 
 
Dubí 2 dne 24. 8. 2021 
 Mgr. Soňa Kosová 
  ředitelka školy 

                v. r.  
%   ---  zde si můžete přihlášku odstřihnout   ----------------------------------------------------------------------- 

    ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ2, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, TOVÁRNÍ 110, 417 02 DUBÍ 2 
     Školní družina při ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167/27, 417 02 Dubí 2  
 
Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině v době prázdnin 
 

Druh prázdnin:    
 

Příjmení a jméno dítěte:          Třída:     
 

Přihlašuji svého syna/dceru do školní družiny ve dnech:      

Ranní příchod v    hodin, odpolední odchod v     hodin. 

Způsob odchodu dítěte ze školní družiny:       
 
V souladu se článkem 6 bodu 1. písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“ 
zpracovatel údajů  nemusí žádat subjekt údajů o souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů 
neboť jejich zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 
 
 

Dubí 2 dne:      Podpis zákonného zástupce:   
 


