
 

Prázdninová školní družina při ZŠ Jeremenkova (Srpen 2021) 

1. Provoz prázdninové školní družiny bude uskutečněn v případě, že na konkrétní 

týdenní termín bude přihlášeno minimálně 20 žáků. 

2. Provoz prázdninové školní družiny v objektu Školy Základní škola s rozšířenou 

výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 bude organizován v přízemí budovy 

(vstup do školní družiny přes recepci školy z ulice Jeremenkova) od 2. 8. do 27. 8. 

2021 v době od 7:00 do 16:00 hod. 

3. Přihlášky do prázdninové školní družiny budou přijímány ve Škole ZŠ Jeremenkova. 

Doručit je lze poštou, elektronicky na skola@jeremenkova.cz, nebo datovou 

schránkou školy: qmj65xw do 25.6.2021. Přihlášky můžete přinést i osobně na recepci 

školy. 

4. Školné za pobyt dítěte v prázdninové školní družině činí 200,- Kč (jedná se o 

jednorázový poplatek, jeho výši neovlivní počet zvolených týdnů). Poplatek je splatný 

do 23. 7. 2021 na účet školy (do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte). 

Zaplacením školného zákonný zástupce závazně potvrzuje účast svého dítěte 

v prázdninové školní družině. Platební údaje obdrží zákonný zástupce na e-mail 

nejpozději do 9. 7. 2021. 

5. V případě, že podmínka naplnění oddělení ŠD minimálně 20 dětmi splněna nebude, 

vrátí Škola ZŠ Jeremenkova školné zákonným zástupcům přihlášených dětí do 15. 8. 

2021. 

6. Školné bude též vráceno v případě, že dítě bude nemocné po celou dobu, na kterou 

bylo do prázdninové školní družiny přihlášeno, a jeho nepřítomnost rodiče nahlásí a 

doloží lékařským potvrzením o nemoci dítěte nejpozději v plánovaný den nástupu 

dítěte do prázdninové školní družiny Školy ZŠ Jeremenkova. 

7. Při závažném porušení kázně může být dítě z prázdninové školní družiny vyloučeno 

bez nároku na vrácení školného. 

8. Na základě závazně přihlášeného termínu v přihlášce na prázdninovou školní družinu 

budou zákonnému zástupci žáka zaslány podklady pro platbu školného a stravného s 

výší částky k úhradě. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 23. 7. 2021. Odhlášky 

obědů jsou přijímány den předem do 9:00 hod. na tel. 725 837 664, e-mail: 

jidelna@zsjeremenkova.cz. Je-li odhlášena strava až v den jejího výdeje, lze si oběd 

vyzvednout do přinesených nádob v době výdeje (od 12.00 do 12.30 hod) V případě 

odhlášení stravy z důvodu nemoci bude vráceno stravné na účty strávníků nejpozději 

do 14. 9. 2021 po doložení lékařského potvrzení. Oběd je poskytován s nápojem. Pitný 

režim a stravování mimo dobu výdeje oběda zajišťují zákonní zástupci dítěte. 

9. Cena stravného: žáci 7–10 let = 93,- Kč; / den žáci 11–14 let = 95,- Kč/den. 

10. Platební údaje pro zákonné zástupce: číslo účtu (školné 200,- Kč): 67388329 / 0800, 

variabilní symbol bude přidělen na základě přihlášky. Částka je splatná do 23. 7. 2021 

(do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte) – NEPLAŤTE PŘED OBDRŽENÍM 

PLATEBNÍCH ÚDAJŮ 

11. číslo účtu (stravné): 19-67388329 / 0800, variabilní symbol bude přidělen na základě 

přihlášky (do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte) – NEPLAŤTE PŘED 

OBDRŽENÍM PLATEBNÍCH ÚDAJŮ 

12. Informace k provozu prázdninové školní družiny budou uvedeny na webových 

stránkách školy. Další informace podáváme na tel. čísle 241 001 200 nebo e-mailem 

na jan.vondrous@zsjeremenkova.cz 
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Režim letní školní družiny ZŠ s RVJ Jeremenkova, Praha 4, Jeremenkova 1003 

Při pobytu v letní školní družině dodržuje žák vnitřní řád školní družiny při ZŠ 

Jeremenkova a řídí se pokyny vychovatelů. 

 

1. Docházka do LŠD u zapsaného žáka je povinná. Nepřítomnost žáka mají ZZ 

povinnost omluvit nejpozději v daný den do 8:30 hodin vedoucímu služby pomocí 

SMS na tel. číslo. 774 733 761 

2. Žáci přicházejí do oddělení LŠD v době (dle zapsaného harmonogramu) od 7:00 do 

8:00 hodin.  

3. Při příznivém počasí bude výchovná činnost probíhat převážně na školním hřišti a 

školní zahradě. Návrat do budovy je v 11:45 hodin. Od 12:00 do 12:30 hod je oběd ve 

školní jídelně.  

4. Žáci mohou opouštět LŠD od 12:30 do 13:30 hodin a od 15:00 do 16:00 hodin. V 

mimořádných případech mimo tyto časy pouze po telefonické domluvě. V případě, že 

si ZZ žáka nevyzvednou v 16:00 hod, snaží se je vychovatelka telefonicky kontaktovat 

a vyzvat je k bezodkladnému řešení. V případě, že se to nepodaří, kontaktuje Policii 

ČR. Opakované pozdní vyzvednutí žáka může být důvodem k jeho vyloučení z LŠD. 

5. Při příchodu do LŠD i při odchodu z LŠD jsou žáci předáváni prostřednictvím 

komunikace přes mobilní telefony: 774 733 761 nebo 775 573 945 přes vrátnici u 

hlavního vchodu. 

6. Žák přichází a odchází chodbou samostatně. ZZ je zakázáno vstupovat do budovy.  

7. V LŠD si žáci ukládají své osobní věci na vyhrazená místa a udržují v prostorách 

školy pořádek. Při všech činnostech se chovají ukázněně. Pro jejich pobyt a chování v 

LŠD platí všechna ustanovení školního řádu ZŠ, která jsou aplikovatelná v 

podmínkách LŠD a Manuál MŠMT – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021. V 

případě, že dojde na základě rozhodnutí MŠMT a hygieniků ke změně, budou rodiče 

informováni na webových stránkách svých škol. Závažné porušení, nebo opakovaná, 

méně závažná porušení pravidel režimu LŠD nebo školního řádu mohou být důvodem 

k vyloučení z LŠD. 

8. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny všech pracovníků školy při pobytu venku, (např. 

povinnost dezinfekce rukou, nesahání na pomůcky neošetřené dezinfekcí, příkazy k 

nošení roušek, nelézt na stromy a ploty, neházet kameny, neohrožovat se klacky), 

používat sportovní nářadí jen k činnostem jim určeným, udržovat pořádek. Neopouštět 

bez vědomí vychovatelky hřiště (např. při překopnutí míče) nebo školní pozemek. 


