
Informace k přihlášce do ŠD 

pro rodiče budoucích žáků 1. tříd ve školním roce 2022/2023 

 

 
Vážení rodiče, 

 

v příštím školním roce bude Vaše dítě žákem 1. třídy naší školy a v zápisovém listu žáka  

k povinné školní docházce jste označili zájem o docházku žáka do školní družiny.  

Pro zařazení žáka do školní družiny je nutné vyplnit samostatnou přihlášku ŠD.  

Odkaz na tiskopis přihlášky najdete na: https://zs2.plzen.eu/druzina/aktualne.aspx  

Pokud by vám některé věci byly nesrozumitelné, můžete zaslat dotaz na emailovou adresu: 

vodnanskaiv@zs2.plzen-edu.cz     

 

Jak vyplnit přihlášku: 

1) Vyplňte přihlášku pouze v případě vážného zájmu s tím, že se Vaše dítě bude skutečně 

účastnit pravidelné denní docházky. 

2) Údaje vyplňte čitelně, bez přepisování, škrtání, nejlépe tiskacím nebo hůlkovým písmem,  

u třídy vyplňte pouze číslo ročníku: 1. 

3) U státní příslušnosti se uvádí stát: ČR, SR aj. nikoliv národnost: česká, slovenská aj. 

4) Má-li dítě zdravotní problémy, nezapomeňte je v příslušném řádku uvést, jinak doplňte 

např.: nemá, žádné, zdráv apod.  

5) Tabulku s rozsahem docházky a odchody nyní nevyplňujte, budete vyplňovat na začátku 

školního roku s vychovatelkou. V příštím školním roce již bude budova ŠD v provozu, přesto 

některá oddělení budou umístěna v kmenových třídách v přízemí školy a nové přístavby. 

Bližší informace i pokyny k organizaci provozu a odchodům žáků budou upřesněny  

se začátkem školního roku.  

6) Nezapomeňte na podpis obou zákonných zástupců. 

7) Nebude-li vaše dítě z nějakého důvodu k docházce nastupovat a vy budete mít přihlášku 

odevzdanou, včas oznamte tuto skutečnost (nejlépe emailem na adresu uvedenou v úvodu), 

aby bylo možné místo nabídnout zájemci z vyššího ročníku, který případně nebyl přijat. 

9) Do zájmových útvarů školní družiny, které činnost zahajují v měsíci říjnu, se žáci přihlašují 

elektronicky až v druhé polovině září, nejpozději v první polovině září je představena aktuální 

nabídka kroužků v ŠD pro školní rok. 

10) Úplata za ŠD se hradí se pololetně ve výši 1050,- Kč (210,- Kč/měsíc), VS pro platbu 

vám bude sdělen v září, do té doby platbu nezasílejte. 

8) První den školního roku se žáci i Vy seznámíte s vychovatelkou oddělení, do kterého bude 

Vaše dítě podle třídy zařazeno. Při té příležitosti pro Vás počítáme s krátkou informativní 

schůzkou. 

 

Jak odevzdat přihlášku: 

U hlavního vchodu školy je umístěna uzamčená schránka, do které vyplněnou přihlášku 

vhodíte (případně můžete odevzdat ve vrátnici školy) nejpozději do 20. 5. 2022. 

 

 

 

V Plzni dne 2. 5. 2022 

 

 

                                                                                                       Ivana Vodňanská v. r.                                                              

                                                                                                           vedoucí vychovatelka ŠD                                                               
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