
Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463,
příspěvková organizace

Adresa: Pod Žvahovem 463/21b, 152 00 Praha 5
IČO: 069 194 48, www.zspodzvahovem.cz

Organizace školní družiny 2022/2023
Telefonní číslo ŠD: 797 972 705

ŠD 1 (1.A+⅓ 2.B) Bc. Lucie Laštovičková, učebna 1. A, zvonek 26#
ŠD 2 (1. B+⅔ 2.B)  Bc. Kateřina Kohoutová, učebna 1. B, zvonek 10#
ŠD 3 (2.A+3.A) Karolina Hlaváčová DiS. - vedoucí vychovatelka, učebna 2.A, zvonek 24#
ŠD 4 (3/3 2.B+3.A) Zuzana Hlobilová, učebna 3.A, zvonek 3#
ŠD 5 (3.B+4.B) Jitka Šalatová, učebna 3.B, zvonek 4#
ŠD 6 (4.A+4.B) Kateřina Wasylkiwová DiS., učebna 4.A, zvonek 9#

REŽIM
● ranní ŠD 7.00-7.40 - příchod do 7.30
● odpolední ŠD 11.40-17.00 – kolem 16.hod se oddělení slučují, pod zvonky u hlavní brány se

dozvíte, kde se děti nachází
● Vyzvedávání po obědě od 12.30, v případě 5 vyučovacích hodin od 13.25.
● Pokud si své dítě potřebujete vyzvednout před obědem, učiňte tak těsně po skončení

vyučování.
● V čase 13.30-14.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu mimo

areál školy. Prosíme o striktní dodržování tohoto času.
● V případě příznivého počasí trávíme veškerý čas na školní zahradě.
● Pokud dítě odchází ze ŠD bez doprovodu, je nutné zapsat přesný čas odchodu do zápisního

lístku nebo do přílohy k zápisnímu lístku.
● V případě mimořádného samostatného odchodu informujte vychovatelku emailem, nejpozději

do 11:00.
● Samostatný odchod po telefonické domluvě není možný.
● Podrobné informace o provozu ŠD jsou uvedeny na webových stránkách školy a ve školním

řádu ŠD.
● Prosíme o donesení jednoho balení tahacích papírových kapesníků a vlhčených ubrousků.
● Aktuální nabídku kroužků naleznete na webových stránkách školy.

ŠKOLNÉ
● Školné za školní družinu činí 1500,-/pololetí, 3000,-/šk.rok.
● Platbu uhraďte bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet

289152346/0300, nejpozději do 16. 9. 2022.
● K identifikaci platby je třeba uvést variabilní symbol (stejný jako u stravování) a do poznámek

jméno dítěte.
● Nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD.
● Odhlášení dítěte ze ŠD je možné písemně k poslednímu dni v měsíci.
● Do 23. 9. 2022 prosíme o úhradu celoročního fondu školní družiny (250,-) příslušné

vychovatelce ŠD. Z poplatku se hradí náklady na akce ŠD, pomůcky a hračky do ŠD.
Děkujeme :-)

Mgr. Jan Horkel
reditel@zspodzvahovem.cz
731 504 657

Eva Činglová - hospodářka
cinglova@zspodzvahovem.cz
731 504 658


