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INFORMACE K PROVOZU LETNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 
V MĚSÍCI SRPNU NA ZŠ OHRADNÍ, Ohradní 1366/49, Praha 4 

Provoz: 

✓ 7:00 – 16:00 hodin 

✓ pavilon C (vchod do pavilonu vpravo od hlavního vchodu) 

✓ do 5.6.2019 – oznámíme kmenovým školám provoz nebo zrušení letní ŠD (splněné podmínky otevření při min. 

počtu žáků v každém týdnu) 

 

Uzávěrka přihlášek: 

✓ do 31.5.2019 budou přijímány v ZŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 

✓ doručit je lze osobně, poštou nebo elektronicky kufnerova@zs-ohradni.cz 

 

Školné: 

✓ úplata za pobyt žáka/žákyně v letní ŠD činí 300,-Kč (jedná se o jednorázový poplatek, jeho výši neovlivní 

počet zvolených dní) 

✓ školné (+ stravné viz. níže) uhradí zákonný zástupce do 20.6.2019 na účet školy č.64523329/0800 – variabilní 

symbol s přesnou částkou bude zaslán zákonným zástupcům na základě přihlášky 

✓ úhrada = závazné potvrzení účasti 

 

Vrácení školného: 

✓ pokud nebude naplněna kapacita v daném termínu, bude školné vráceno zákonným zástupcům přihlášených dětí 

do 30.6.2019 

✓ školné bude též vráceno v případě, že dítě bude nemocné po celou dobu, na kterou bylo do letní školní družiny 

přihlášeno, a jeho nepřítomnost rodiče nahlásí nejpozději v plánovaný den nástupu dítěte do letní školní družiny ZŠ 

Ohradní 

 

Stravné: 

✓ 7 – 10 let/64,-Kč denně, 11 – 14 let/66,-Kč denně 

Stravné (+ školné) uhradí zákonný zástupce do 20.6.2019 na účet školy č.64523329/0800 – variabilní symbol 

s přesnou částkou bude zaslán zákonným zástupcům na základě přihlášky 

✓ odhlašování obědů je možno den předem do 9:00 hodin na tel. č. 261 109 528, e-mail: zgrajova@zs-ohradni.cz 

 

Vrácení stravného: 

✓ stravné bude vrácenou pouze v případě onemocnění dítěte doložením potvrzením od lékaře, v takovém 
případě je nutné tuto skutečnost oznámit na e-mail: zgrajova@zs-ohradni.cz nejpozději do 8 hodin daného dne 
✓ stravné za takto odhlášené obědy bude vráceno zpět na bankovní účet zákonného zástupce v průběhu září 
2019 

 
Vyloučení z letní ŠD: 

✓ pokud dítě závažně poruší kázeň, řád ŠD, může být bez nároku na vrácení úplaty vyloučeno 

 

Bližší informace o provozu letní ŠD Ohradní: 

✓ www.zs-ohradni.cz 

✓ tel: 261 109 554 

✓ vedoucí školní družiny – p. Lenka Kufnerová, e-mail: kufnerova@zs-ohradni.cz 

 

 

V Praze dne 27.3.2019           Mgr. Eva Smažíková 

                                                                                                                                            ředitelka školy 
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