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Letní školní družina při ZŠ, Praha 4, Bítovská 1 – INFORMACE 

Dopravní spojení: stanice metra C Budějovická.  

Mobil ŠD: 702 241 629 (aktivní od 1. 8. 2022) 

1. Letní školní družina je v provozu od 1. do 26. 8. 2022 v pracovních dnech vždy od 7:30 do 16:00 a je 

určena pro žáky 1. stupně vybraných ZŠ se sídlem na území MČ Praha 4. 

2. Do letní školní družiny jsou žáci přijímáni na základě vyplněné přihlášky podepsané žákovým 

zákonným zástupcem a s přiloženým dokladem či kopií dokladu o provedené platbě školného a 

stravného na dobu pobytu dítěte v letní školní družině. 

3. Školné bude vráceno v případě, že dítě bude nemocné po celou dobu, na kterou bylo do letní školní 

družiny přihlášeno a jeho nepřítomnost rodiče nahlásí a doloží lékařským potvrzením o nemoci dítěte 

nejpozději v plánovaný den nástupu dítěte do letní školní družiny. 

4. Stravné bude vráceno v případě, že dítě bude nemocné a jeho nepřítomnost rodiče nahlásí a doloží 

lékařským potvrzením, nejpozději v plánovaný den nástupu dítěte do letní školní družiny. 

5. Docházka do letní školní družiny u zapsaného žáka je povinná. Nepřítomnost žáka mají zákonní 

zástupci povinnost omluvit nejpozději v daný den do 8:00 na telefonní číslo 702 241 629 (aktivní od 1. 

8. 2022) 

6. Žáci přicházejí do letní školní družiny od 7:30 do 8:30 hlavním vchodem přímo do pavilonu školní 

družiny, pavilon C – fialový. 

7. Při prvním vstupu do letní školní družiny zákonný zástupce žáka odevzdá prohlášení, které obsahuje: 

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 

kašel, dušnost), a kopii zdravotní kartičky pojišťovny. Zákonný zástupce je povinen hlásit jakoukoliv 

změnu, která se týká tohoto čestného prohlášení. 

8. Program letní školní družiny v případě příznivého počasí bude převážně ve venkovním areálu školy. 

9. Žáci mohou opouštět letní školní družinu od 12:30 kdykoliv. Žáka vždy vyzvedne zákonný zástupce 

nebo jím pověřená osoba, uvedená na přihlášce do letní školní družiny. V případě, že žák může 

opouštět letní školní družinu sám, je tento údaj uveden také na přihlášce do letní školní družiny a 

zákonný zástupce za samostatný odchod žáka přebírá odpovědnost. V případě, že si žáka zákonný 

zástupce nevyzvedne nejpozději v 16:00, bude ho vychovatelka telefonicky kontaktovat a vyzve jej 

k bezodkladnému vyzvednutí dítěte. V případě, že se to nepodaří, oznámí škola tuto skutečnost Policii 

ČR. Opakované pozdní vyzvedávání žáka může být důvodem k jeho vyloučení z letní školní družiny. 

10. Jednorázový poplatek za letní školní družinu je 300 Kč. Platba musí být provedena při podání 

Přihlášky do letní školní družiny na číslo účtu: 2000837379/0800,  VS 550, do poznámky uveďte jméno 

dítěte, nejpozději do 31. 5. 2022 
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Poplatek za stravné: žák 7 – 10 let 95 Kč, žák 11 – 14 let 97 Kč na den. Platba musí být provedena při 

podání Přihlášky do letní školní družiny na číslo účtu školní jídelny: 50016-2000837379/0800, VS 800, 

do poznámky uveďte jméno dítěte, nejpozději do 31. 5. 2022. 

Pokud nebude mít žák uhrazeno stravné a poplatek za ŠD nejpozději do 31. 5. 2022, nebude do LŠD 

přijat. 

11. V letní školní družině si žáci ukládají své věci na vyhrazená místa a udržují v prostorách školy 

pořádek. Při všech činnostech se chovají ukázněně a dodržují Vnitřní řád školní družiny.  

12. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny všech pracovníků školy při pobytu venku (např. neházet 

kameny, nelézt na ploty, neohrožovat se klacky) používat sportovní nářadí jen k činnostem jim 

určeným, udržovat pořádek. Neopouštět bez vědomí pedagogických pracovníků areál školy. 

13. Vybavení dětí pro pobyt v letní školní družině: přezůvky, pokrývka hlavy, pití, penál, svačina, krém 

na opalování. 

 

Informace k provozu letní školní družiny a Vnitřní řád školní družiny najdou rodiče na 

www.zsbitovska.cz 

 

 

http://www.zsbitovska.cz/

