
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49,  
 příspěvková organizace  

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, 
 
potěšilo nás, že jste se rozhodli svěřit své dítě do péče naší školní družiny, která pracuje 

podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání: Naše motto zní: 

„V družině se zabavíme, hrajeme si, nezlobíme“ 

V družině máme v současné době deset oddělení. Provoz ve ŠD je ráno od 6.00 do 7.40 hod., 

v případě dělených vyučovacích hodin do 8.45 hod. Vychovatelky odvedou žáky před 

vyučováním vnitřkem školy přímo k šatnám. Žáci na ranní provoz přicházejí nejdéle do  

7.15 hod. V případě dělených hodin v 7:40 hod. Po ukončení vyučování si vychovatelky 

přebírají žáky opět ve škole. Pod dohledem vychovatelek se Vaše dítě naobědvá. Přečteme si 

pohádku, zahrajeme si různé stolní a společenské hry, věnujeme se výtvarným činnostem  

a pracovním činnostem. 

Pro vyzvedávání žáků ze školní družiny používáme elektronický čipový systém. Ditě si 

můžete vyzvednout v době od 13.25 do 13.45 hod., déle pak od 15. 00 do 17.00 hod. V době 

od 13.45 do 15.00 hod. jsme většinou na vycházkách, kde hrajeme míčové hry, stopovačky, 

poznáváme okolí školy i celé Doubravky, sportujeme na školním hřišti nebo soutěžíme 

v různých pohybových hrách. Do školní družiny si děti mohou přinést věci na převlečení pro 

venkovní aktivity v látkové tašce. Doporučujeme všechny věci dětem podepsat (oblečení, 

boty, přezůvky). Může dojít k záměně věcí a podpisy nám usnadní hledání. 

Poplatek za školní družinu se platí půlročně 750,- Kč nebo ročně 1500,- Kč  

u Raiffeisenbank, na účet školy, číslo účtu: 1023007007/5500, variabilní symbol 2008 01, 

specifický symbol – datum narození dítěte ve tvaru: 020512, tedy den, měsíc, rok, či trvalým 

příkazem z účtu rodičů. Měsíční poplatek je tedy 150 Kč. 

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte při zápisu žáka do školy nebo vhoďte do schránky 

školy u hlavního vchodu do konce května. Přihláška lze také zaslat elektronicky na e-mail: 

druzina@22.plzen-edu.cz . 

Na přihlášce do školní družiny vyplňte všechny údaje mimo bodu 4, který vyplníte v září 

podle rozvrhu. 

Žáci mohou odcházet ze ŠD sami nebo v doprovodu. V případě doprovodu je nutné vypsat 

všechny osoby, s kterými bude žák odcházet. Všem těmto osobám oprávněným 

k vyzvedávání objedná zákonný zástupce čip, prostřednictvím kterého bude žák 

vyzvedáván pomocí elektronického systému. Objednávka je součástí přihlášky a je nutné ji 

vyplnit. Čipy budou vydávány před začátkem školního roku. Přesné datum upřesníme a 

dozvíte se na webových stránkách naší školy.  
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Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen 

na identifikačních čipech/čipových kartách. Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do 

školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň 

zobrazí jméno Vašeho dítěte. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým 

akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít 

tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro 

vyzvednutí dítěte ze ŠD. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného 

oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle. Vyčkejte alespoň 10 minut na příchod dítěte 

(Vaše dítě se musí obléci a obout). Zvonky zůstanou zachovány jen jako nouzové řešení pro 

případ výpadku čipového systému. 

Objednávku čipu/ů zadejte na přihlášce do školní družiny. Je potřeba zapsat, kolik čipů 

budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je ale nutné, aby každý čip byl 

vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby 

vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena 

na přihlášce do ŠD. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí, např. sourozence. 5 čipů lze 

zakoupit zálohově (tj. po ukončení docházky dítěte do školní družiny lze nepoškozený čip 

vrátit a bude vrácena záloha). Šestý a každý další čip jsou již nevratné (nebude za ně vrácena 

platba). Cena 1 čipu je 100 Kč. 

Vyzvedávání žáků ze školní družiny v systému BELLhop je možné i na Plzeňskou kartu. 

Za nahrání informací se platí nevratný poplatek 48 Kč, který škola odvádí Plzeňským 

městským dopravním podnikům. Na jednu Plzeňskou kartu je možné vyzvednout jen 

jednoho žáka (nelze na jednu Plzeňskou kartu vyzvednout např. sourozence). 

Situace, které mohou nastat 

• Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce 

(v době její nepřítomnosti nahlaste ztrátu v sekretariátě školy.) Čip bude v systému 

deaktivován a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, 

který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo 

který čip používá. Následně můžete získat čip nový. 

• Pokud ve výjimečných případech nebudete mít čip u sebe, zazvoníte u vchodu na 

příslušnou vychovatelku. Vychovatelka má v tomto případě právo ověřit vaši totožnost 

a požádat vás o předložení občanského průkazu. O tomto napíše zápis.  
 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci měli k dispozici alespoň jeden čip pro případ 

mimořádných odchodů dítěte ze školní družiny. Přímé číslo do školní družiny je 378 028 741,  

e-mail: druzina@zs22.plzen-edu.cz . Případnou konzultaci si můžete domluvit po telefonické domluvě 

nejlépe po 15.00 hod. 

Doufáme, že se Vašemu dítěti bude u nás ve školní družině líbit a budete spokojeni Vy i děti. 

 

Za všechny vychovatelky Martina Burešová, vedoucí školní družiny 22. základní školy Plzeň 
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