
  

 

P Ř I H L Á Š K A 

do prázdninové školní družiny v období 3. 8. – 21. 8. 2020 pro děti ze základních 

škol Prahy 4 

Jméno a příjmení dítěte: .......…………………………………………………………………… 

Datum narození: ...............................… Zdravotní pojišťovna: ………......................………… 

Adresa bydliště: ...........…………………………………………………………………………. 

ZŠ, kterou dítě navštěvuje (kmenová škola): ...........…………………………………………… 

Přidělený asistent pedagoga během roku:  ano  ne 

MATKA jméno a příjmení:  

telefon:  

e-mail:  

bydliště:  

 

OTEC jméno a příjmení:  

telefon:  

e-mail:  

bydliště:  

 

OSOBA POVĚŘENÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM VYZVEDÁVÁNÍM DÍTĚTE: 

Jméno a příjmení:  

telefon:  

e-mail:  

Provozní doba školní družiny: 7:00 až 16:00 hod., nástup do školní družiny nejdéle do 8:30 hod, 

vstup do školní družiny přes nádvoří školy z ulice K Sídlišti. 

Do prázdninové družiny může docházet jen dítě, které nejeví známky akutního onemocnění 

a v den nástupu odevzdá čestné prohlášení.  

  



  

 

Závažné zdravotní informace o dítěti, zdravotní omezení (zatajení těchto informací může být 

důvodem vyloučení dítěte z prázdninové školní družiny):  

.………………………………………………….…………………………................................ 

.………………………………….................................................……………………………… 

Dítě bude navštěvovat prázdninovou školní družinu při Škole Kavčí hory (zakroužkujte vámi 

vybrané týdny): 

• 1. týden   3. 8.- 7. 8. 2020 

• 2. týden  10. 8. - 14. 8. 2020  

• 3. týden  17. 8. - 21. 8. 2020 

Součástí přihlášky je rozpis rozsahu docházky a způsob odchodu dítěte z prázdninové 

školní družiny, který je zákonný zástupce povinen odevzdat nejpozději v den nástupu. (viz 

příloha) 

Prohlášení zákonných zástupců:  

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s podmínkami provozu prázdninové školní družiny při Škole 

Kavčí hory a souhlasíme s nimi. 

 

 

Datum: Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce: 

  



  

 

Prázdninová školní družina při Škole Kavčí hory 

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

termín bude přihlášeno minimálně 20 žáků. 

V případě překročení kapacity prázdninové školní družiny při Škole Kavčí hory bude při 

umisťování žáka postupováno dle Směrnice ředitelky školy č. j. SKKAHO 

2. Provoz prázdninové školní družiny v objektu Školy Kavčí hory – Mateřské škole, Základní 

škole a Střední odborné škole služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 (dále jen Škola Kavčí hory) 

bude organizován v přízemí budovy (vstup do školní družiny přes nádvoří školy z ulice 

K Sídlišti) od 3. 8. do 21. 8. 2020 v době od 7:00 do 16:00 hod.  

3. Přihlášky do prázdninové školní družiny budou přijímány ve Škole Kavčí hory. Doručit je 

lze osobně, poštou, elektronicky skola@ksidlisti.cz, nebo datovou schránkou školy: 

cqi5sp3 do 15.6.2020. Přihlášky můžete přinést i osobně dne 16. 6. 2020 v době od 13.00 

do 17.00 do kanceláře školy vchodem přes dvůr, kde složíte i platbu za školné a stravné5 

4. Školné za pobyt dítěte v prázdninové školní družině činí 300,- Kč (jedná se o jednorázový 

poplatek, jeho výši neovlivní počet zvolených týdnů). Poplatek je splatný do 15. 6. 2020 

na účet školy (do poznámky uveďte jméno dítěte). Zaplacením školného zákonný zástupce 

závazně potvrzuje účast svého dítěte v prázdninové školní družině. 

5. Škola Kavčí hory oznámí provoz či zrušení prázdninové školní družiny (splnění 

podmínky otevření při min. počtu 20 žáků) zákonným zástupcům přihlášených dětí 

a kmenovým školám do 18. 6. 2020.  

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

Škola Kavčí hory školné zákonným zástupcům přihlášených dětí do 26. 6. 2020. 

7. 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 Kavčí hory. 

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

nároku na vrácení školného. 

9. 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 16. 6. 2020. Odhlášky obědů 

jsou přijímány den předem do 9:00 hod. na tel. 241 090 239, e-mail: 

skolnijidelna@ksidlisti.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. 2020 po doložení lékařského potvrzení. 

Oběd je poskytován s nápojem. Pitný režim a stravování mimo dobu výdeje oběda zajišťují 

zákonní zástupci dítěte. 
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10. Cena stravného: žáci 7–10 let = 69,- Kč; / den žáci 11 – 14 let = 71,- Kč / den 

Platební údaje pro zákonné zástupce: 

• číslo účtu (školné 300,- Kč): 7543 5041 / 0100, variabilní symbol bude přidělen 

na základě přihlášky  

• (do poznámky uveďte jméno dítěte) – NEPLAŤTE PŘED OBDRŽENÍM 

PLATEBNÍCH ÚDAJŮ 

• číslo účtu (stravné): 7543 5041 / 0100, variabilní symbol bude přidělen na 

základě úhrady školného za prázdninovou ŠD 

• (do poznámky uveďte jméno dítěte) – NEPLAŤTE PŘED OBDRŽENÍM 

PLATEBNÍCH ÚDAJŮ 

11. Informace k provozu prázdninové školní družiny v srpnu 2020 budou zveřejněny na 

stránkách školy www.ksidlisti.cz, další informace podáváme na tel. čísle 241 090 230 nebo 

e-mailem na l.teclova@ksidlisti.cz. 

 

 

V Praze dne 5.6.2020 

 

 

  Mgr. Helena Pondělíčková 

  ředitelka školy 

http://www.ksidlisti.cz/
mailto:l.teclova@ksidlisti.cz

