
Informace pro zákonné zástupce budoucích žáků prvních tříd 

Podání přihlášky do školní družiny jedním z uvedených způsobů do 10.6.2022 

Prostudujte důležité informace k podání přihlášky na webu školní družiny 

Informaci o přijetí či nepřijetí žáků do školní družiny budou zveřejněny na webových 

stránkách školy do 30.6.2022. 

Po obdržení informace o přijetí do ŠD proveďte úhradu školného na první pololetí 

září–prosinec částka 600 Kč – uhradit do 31.8.2022  
částku pro období leden-červen ve výši 900 Kč uhradit nejpozději do 31.12.2022 
číslo účtu školní družiny: 4838590217/0100 
variabilní symbol: evidenční číslo – bude přidělen na schůzce s rodiči budoucích prvňáčků  
specifický symbol: 60230 
konstantní symbol: 0558 

provoz školní družiny 
pondělí–pátek  
ranní 6.00 – 7.4o hod 
odpolední 11.45 – 17.00 hod 
 
Vyzvedávání a samostatné odchody  dětí ze školní družiny jsou pouze  v době 13.15 – 13.35 
hod ( po obědě) a 15.00-17.00 hod 
 
Vyzvedávání dětí probíhá prostřednictvím systému Bellhop (čipy –prezentace na webu školy 
– školní družiny) 

Podrobnější informace k vyplnění přihlášky : Dítě přihlašujete k zájmovému vzdělávání ve 
školní družině, které probíhá formou pravidelné denní docházky a to nejméně 4 dny v týdnu 
po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců. Součástí přihlášky je i tabulka, ve které je 
nutné vyplnit, ve kterých dnech dítě bude školní družinu navštěvovat, v kolik hodin a s kým 
bude družinu opouštět. Dále je nutné vyplnit, zda bude v uvedený den navštěvovat ranní 
družinu.  
Důležité je v zájmu bezpečnosti dětí uvést, zda bude z družiny odcházet samo či 
v doprovodu. V tabulce je pro to vyčleněna zvláštní kolonka. Pokud bude dítě z družiny 
odcházet samo, vyplňte do kolonky písmenko S (samo). V tom případě je nutné uvést přesný 
čas (kolonka čas odchodu), ve který má vychovatelka dítě z družiny uvolnit.   Příklad: 13.15, 
13.20 (po obědě) nebo 15.00, 15.30, 16.00 ( po vycházce). Uvedený čas bude zanesen do 
systému a vychovatelka bude dítě uvolňovat právě ve Vámi uvedeném čase. Pokud má dítě 
opustit školní družinu (S) samo v jiném čase, než je uvedeno na přihlášce, předá po skončení 
vyučování vychovatelce formulář Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny, který je ke 
stažení na stránkách školy sekce školní družina. Na formuláři bude uveden čas, kdy má 
družinu opustit. V zájmu bezpečnosti Vašich dětí není přípustná jiná forma uvolnění dítě, dítě 
nebude uvolněno na základě telefonické žádosti, či záznamu v notýsku, nežádejte nás o to. 
 Pokud dítě bude odcházet ze školní družiny s (D) doprovodem, je třeba k vyzvednutí dítěte 
pořízení čipu oproti vratné záloze 100 Kč/čip nebo nahrání aplikace na Plzeňskou kartu za 
částku 50 Kč-tato částka je nevratná. Do přihlášky (tabulka)uveďte, kolik čipů budete 

https://zs14.plzen.eu/Files/zs14/cajthamlova/Uvolnenizakazeskolnidruziny2019.pdf


požadovat a označte, pro koho čip je. Příklad : Marie Nováková – matka, Petr Novák-otec, 
Františka Nováková-babička, Jiří Novák-bratr. Stejným způsobem postupujte i v případě, že si 
namísto čipu zvolíte vyzvedávání dítěte za pomocí Plzeňské karty. Na základě této informace 
pro Vás bude připraven stanovený počet čipů, s nahranou informací, komu čip náleží. 
Aplikace na Plzeňskou kartu Vám bude nahrána v termínu vyzvedávání čipů. Po příchodu ke 
dveřím školní družiny přiložíte čip-kartu na čtečku, vychovatelce se Váš požadavek zobrazí a 
dítě bude ze školní družiny uvolněno. Vychovatelka Vám tuto informaci elektronicky potvrdí 
na obrazovce, která je umístěna nad dveřmi u vchodu do školní družiny. Budete mít 
potvrzeno, že dítě odchází z oddělení.  
V případě, že bude dítě ze školní družiny vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, je 
potřeba vyplnit formulář Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze 14. základní 

školy Plzeň jinou osobou. Zmocníte tím osobu, která bude dítě vyzvedávat (babička, 
dědeček, strýc, sourozenec, soused, kamarádka). Všechny osoby musí mít k vyzvedávání 
pořízen čip nebo Plzeňskou kartu. Pokud vyzvedávající osoba nebude mít předem vyplněné 
zmocnění, nebude dítě ze školní družiny s touto osobou odcházet. Zmocnění je uloženo 
společně s přihláškou u vychovatelky příslušného oddělení a ta má kontrolu, kdo může dítě 
z družiny vyzvedávat. Vše je v zájmu bezpečnosti dítěte. Ke zmocnění připojte formulář 
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Formuláře jsou k dispozici na 
stránkách školy v sekci školní družina. Požadované formuláře je možné vychovatelce předat 
při vyzvedávání čipů. Termín bude upřesněn.  
 
Školní družina je zapojena do projektu Les ve škole. Podrobnější informace naleznete na 
webu školy-sekce školní družina. Krom atraktivního programu vedeného v budově školy je 
kladen důraz i na venkovní aktivity, vycházky do okolí školy a do lesa pod Chlumem, kde jsou 
pro děti připraveny soutěže, programy spojené s poznáváním přírody. S ohledem na častý 
pohyb dětí venku je vhodné mít do školní družiny věci na převlečení-starší tepláky, legíny, 
v zimě zateplené kalhoty, vše podepsané a uložené v plátěném vaku, aby nedocházelo 
k záměnám. Každé oddělení školní družiny má prostor, kam lze náhradní převlečení uložit. 

 

V případě dotazů či nejasností týkajících se školní družiny kontaktujte vedoucí vychovatelku.  

Mgr. Jana Kovaříková 

e-mail: kovarikovaja@zs14.plzen-edu.cz  tel : 378 027 321,  
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