
Vážení rodiče, 

 

pro všechny žáky 1. stupně (1. – 5. ročníky) bude otevřená 

od 22. 8. do 26. 8. 2022 PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA 

 

 

Kapacita: 

• maximálně 60 dětí 

 

Cena za prázdninovou družinu: 

• poplatek za 5 dní .....................................................   26,- Kč 

• náklady na výlety a aktivity v družině .................... 700,- Kč 

➢ cena zahrnuje cestovné, vstupné, materiál na tvoření 

➢ po vyúčtování na konci prázdninové družiny bude přeplatek vrácen 

 

Cena za prázdninovou družinu ve výši 726,- Kč bude hrazena v hotovosti do 29. 6. 2022. 

 

Stravování 

• svačinu a pití si děti donesou z domu 

• obědy budou zajištěny školní jídelnou 

 

Cena za oběd v rámci prázdninového provozu: 

• věk 7 – 10 let ........................ 65,- Kč/den 

• věk 11 – 14 let ...................... 67,- Kč/den 
 

➢ Obědy bude možné přihlásit v pokladně jídelny. 

Pokladní hodiny:  

27. – 30. 6. 2022 v čase 7.00 – 8.00, 11.00 – 14.00 

1. 7. 2022, 4. 7. 2022, 7. 7. 2022, 8. 7. 2022 v čase 7.00 – 12.30 

18. – 19. 8. 2022 v čase 7.00 – 12.30 

➢ Kontakt: 581 211 656 – pokladna školní jídelny (vchod z rampy) 

 

Provoz prázdninové družiny bude zajištěn od 7.30 do 15.30 hodin, z toho: 

• čas 7.30 – 8.00 hodin bude vyhrazen pro scházení dětí na oddělení ŠD 

➢ 1. den před vstupem do prázdninové družiny: 

 bude odevzdáno vyplněné a podepsané „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“ s datumem dne 

nástupu do prázdninové družiny  
 

• čas 15.00 – 15.30 hodin bude vyhrazen na přebírání dětí rodiči 

 

Bez písemného souhlasu rodičů nemůže dítě opustit prázdninovou družinu bez doprovodu. 

 

Uvítali bychom, kdyby se průběh odpoledního programu prázdninové družiny nenarušoval 

odchody dětí domů v čase před 15-tou hodinou. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 



 

Po celou dobu pobytu v prázdninové družině se děti budou řídit pokyny paní vychovatelky, školním 

řádem a vnitřním řádem školní družiny. 

 

„Přihláška do prázdninové družiny“ a „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“ je k dispozici: 

• na webových stránkách školy - https://zsjakprerov.cz 

• na vrátnici školy 

 

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s platbou v hotovosti odevzdejte prosím 

do 29. 6. 2022 pí. vychovatelce Ivaně Kopečkové – 4. oddělení ŠD 

 


