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Informace k provozu letní školní družiny v Základní škole, Praha 4, 

Plamínkové 2  

1. Podmínkou uskutečnění provozu letní školní družiny (dále jen „LŠD“) je, že na konkrétní týdenní termín bude 

přihlášeno minimálně 20 žáků. 

2. Provoz LŠD v Základní škole, Praha 4, Plamínkové 2 (dále jen „ZŠ“) bude organizován v 1. patře budovy ZŠ 

(vstup brankou vpravo od hlavního vchodu do ZŠ, dále po schodech nahoru a vpravo ke komunikačnímu 

zařízení LŠD), v areálu i mimo areál ZŠ v pracovních dnech od 1. 7. do 2. 8. 2019 v době od 7:00 do 16:00 

hodin. V rámci provozu bude žákům poskytován kompletní oběd s nápojem (cca od 12 do 12.30 hodin). Pitný 

režim a stravování mimo dobu oběda zajišťují zákonní zástupci dítěte. 

3. Přihlášky do LŠD budou přijímány v kanceláři ZŠ osobním nebo elektronickým podáním (sken vyplněné 

přihlášky + sken dokladu o provedení úhrady nákladů - ve formátu PDF nebo JPG) na adresu 

info@zsplaminkove.cz  do 17. 5. 2019. V případě překročení kapacity LŠD bude při umisťování žáka 

přihlédnuto k datu a času podání přihlášky. Nesprávně či neúplně vyplněné přihlášky nebo přihlášky bez 

dokladu o provedené úhradě nákladů LŠD nebudou akceptovány. 

4. Náklady zákonných zástupců na pobyt v LŠD v červenci 2019 tvoří:  

Školné: 200,- Kč  

Jedná se o jednorázový poplatek, jeho výši neovlivní počet zvolených dnů pobytu dítěte v LŠD – vratný pouze 

při zameškání 100% přihlášené doby pobytu (po doložení lékařského potvrzení o nemoci žáka) nejpozději do 

31.8.2019.  

Stravné: = násobek počtu zvolených, v přihlášce vyznačených dnů pobytu příslušnou částkou (64 Kč/den – 

dítě do 10. let, 66 Kč/den – dítě 11-14. let věku) – výpočet provede přihlašující a částku uvede do přihlášky. 
Celková částka nákladů je splatná nejpozději s podáním přihlášky. Bankovní spojení pro platbu – číslo 

účtu/kód banky 63111349/0800, variabilní symbol 7, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte. 

Úhradou zákonný zástupce závazně potvrzuje účast svého dítěte v LŠD. 

5. Vyloučení z LŠD - Při závažném či opakovaném porušení kázně nebo při opakovaném vyzvednutí žáka po 

ukončení provozní doby LŠD bude žák z LŠD vyloučen bez nároku na vrácení školného. 

6. ZŠ potvrdí provoz LŠD či jeho zrušení zákonným zástupcům přihlášených žáků a kmenovým školám do 

24.5.2019 na e-mailovou adresu. 

7. V případě zrušení provozu vrátí ZŠ uhrazené částky na v přihlášce uvedený účet do 31.5.2019 

8. Odhlášky obědů jsou přijímány den předem do 13:00 hod. na tel. se záznamníkem 241 402 639 nebo e-mail: 

jidelna@zsplaminkove.cz. Při náhlé nepřítomnosti dítěte si lze oběd první den vyzvednout do přinesených 

neskleněných nádob mezi 12.30 – 12.45 hodin ve školní jídelně – vstup zásobovacím vchodem ve vjezdu do 

areálu. V případě odhlášení stravy bude přeplatek stravného zaslán na účty strávníků nejpozději 31.8.2019. 

9. Komunikace LŠD se zákonnými zástupci ve věcech organizace provozu bude probíhat prostřednictvím 

obecných informací na vývěsce LŠD u vchodu, v mimořádných případech pomocí elektronické pošty 

z domény zsplaminkove.cz. Pro informace od zákonných zástupců je k dispozici tel. číslo 703 335 546. 

10. Informace k provozu LŠD v červenci 2019 budou po 12.4.2019 zveřejněny na stránkách školy 

www.zsplaminkove.cz, další informace podáváme na tel. čísle 241 403 875 (kancelář školy) nebo e-mailem 

na svobodovai@zsplaminkove.cz 

 

Mgr. Ivan Tuček 

ředitel 

v.r. 
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