
Informace o zájmovém vzdělávání ve školní družině 

při 26. ZŠ Plzeň, Skupova 22 

 
Provozní doba ŠD je od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin na Borech i v Liticích. Je rozdělena do 
dvou bloků: 6:00 – 8:00 hod, při děleném vyučování do 8:45 hod a 11:45 – 17:00 hod. 
 
Vychovatelky si přebírají děti od učitelky po vyučování, odvedou je na oběd, kde jim 
pomohou s obsluhou a po návratu ze ŠJ jsou s nimi do 13,30 v budově školy nebo na zahradě 
či školním hřišti. Potom dle počasí, odcházejí na vycházku, exkurze, výlety nebo realizují 
program v budově školy – zájmově vzdělávací činnost. Návrat z vycházky do školy je v 15 hodin. 
 
Rodiče jsou povinni žáky vyzvedávat buď po obědě, a to do 13,30 hod nebo až od 15.00 do 17 

hod. Vyzvedávání žáků je na Borech dle mobilní aplikace Bellhop, od září 2021 bude i ve škole 

v Liticích. 

 

Dojíždějící žáci (není myšleno MHD) si mohou domluvit s vedením ŠD jiný režim. Rodiče jsou 

povinni zakoupit čipy na vyzvedávání svých dětí nebo si k vyzvedávání aktivovat plzeňskou 

kartu (1ks čip vratná částka 100,-Kč, aktivace plz. karty 50,-Kč.). 

 

Při dnech stanovených ředitelem školy jako „ředitelské volno“ mohou žáci navštívit ŠD. 
K pobytu v ŠD se na tento den přihlásí prostřednictvím písemného oznámení, které každý 
žák obdrží v dostatečném předstihu předem od své vychovatelky (bude mu vlepeno do 
notýsku).  
 
V době prázdnin je rodičům nabídnut provoz ŠD, který je uskutečněn pouze v dostatečném množství 
přihlášených žáků. 
 
Vychovatelka ŠD nezajišťuje přihlašování a odhlašování obědů dětí v ŠD. 
 
K zájmovému vzdělávání v ŠD se žáci přihlašují prostřednictvím přihlášky podepsané 
zákonnými zástupci. Maximální počet žáků v jednom oddělení je 30. Ze ŠD se žáci odhlašují 
na základě písemného oznámení. 
 
Úplata za poskytnuté zájmové vzdělávání činí v tomto školním roce 150 Kč na každý měsíc a 
je placena vždy předem bezhotovostně dle pokynů ŠD – a to na období září – prosinec a 
leden – červen. Platba musí být převedena na účet školy do daného termínu. Neuhrazením 

stanovené platby ve stanovené lhůtě ztrácí žák od prvního dne následujícího měsíce nárok na 

pobyt v ŠD. 

 

Školní družina organizuje pro své účastníky také zájmové kroužky. Jejich aktuální přehled bude 
součástí závazné přihlášky, kterou obdržíte první školní den. 
Pouze pro informaci uvádíme kroužky, které probíhaly v loňském školním roce: deskové hry, 
Šikulky – výtvarný kroužek, kroužek flétnistů, Klub dobrých nápadů (výtvarná činnost, výlety, 
pohybové aktivity, stopovačky), čtenářský klub, klub logických a deskových her.  Na zvolené kroužky 
odcházejí děti za doprovodu vychovatelky. 
 
Žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni respektovat Vnitřní řád ŠD, se kterým je možné se 
seznámit na webových stránkách školy www.zs26plzen.cz v rubrice Školní družina/Řád 
družiny.  
 
Zájmové vzdělávání v ŠD poskytují vychovatelky s patřičným vzděláním a v průběhu roku se 
účastní školení souvisejících s dalším vzděláváním pedag. pracovníků. 


