
11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace, 301 00  Plzeň 

tel. 37 802 8601 
 

Vážení rodiče, 

     poplatek za školní družinu činí 150 Kč/měsíc. 

Platby  poplatku  se za příslušný školní rok hradí  2x, a to za období: 

 

září – prosinec …  v částce 600 Kč … úhrada 1.9 -  15.9. 

 

leden – červen … v částce 900 Kč … úhrada 1.1.- 15.1. 
 

 

Nezaplacení poplatku v určených termínech může být důvodem pro vyloučení 

dítěte z docházky do ŠD. 

 
Příspěvek se hradí bezhotovostním způsobem, tj. převodem  na účet školy, případně 

složením hotovosti v KB ve prospěch účtu školy (tento vklad je však zpoplatněn). 

Poplatek se za měsíce letních  prázdnin (červenec, srpen) neplatí ! 
Pokud je dítě přihlášeno  do ŠD v průběhu kalendářního měsíce, je příspěvek splatný do 5 dnů od data 

přihlášení . 

Budete-li chtít dítě v průběhu školního roku odhlásit, je to možné pouze na základě písemné 

odhlášky, kterou předáte příslušné paní vychovatelce. Písemná forma  platí  i pro veškerá oznámení změn 

v odchodech ze ŠD. Upozorňujeme, že tato sdělení podaná formou ústní, telefonickou nebo SMS zprávou, 

nebudou akceptována.  Pokud bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu např. jen ráno, nebo např.  jen  

některý den v týdnu, výše příspěvku se poměrně nekrátí, hradí se v plné výši. 
 

Provoz školní družiny: 

Ranní provoz: 6:00 – 8:00 hodin 

Odpolední provoz: dle rozvrhu dětí, 11:40 – 17:00 hodin. 

Telefonické spojení do jednotlivých oddělí:  

 

  I. odd.  „Žlutá ryba“    -  37 802 8615 – pí Kaprál‘ová 

 II. odd.  „Modrá ryba“  -  37 802 8614 – pí Rubášová                                                                  

III. odd. „ Zelená ryba“  -  37 802 8616 – pí Levá – Strnadová 

IV. odd. „ Červená ryba“-   37 802 8626 – pí Bechná                                                                      

V. odd. „Oranžová ryba“ –   37 802 8627  –  sl. B. Benešová 

VI. odd. „Fialová ryba“ -   37 802 8628 – sl. Vacínová 

****************************************************************************************** 

Bankovní spojení: KB  Plzeň – město 

Číslo účtu: 4838530257/0100 
Variabilní symbol : 11001 

Konstantní symbol: 558 

Pro identifikaci platby je nutno do zprávy pro příjemce uvést celé jméno dítěte a třídu  

(např. Iva Nová, 1.A) 
 

Informace k platbám: Jana Richterová, tel. 37 802 8603 

 

V Plzni dne 5.6.2019 

                                                                                                   Mgr. Vladimíra  H o l á 

                                                                                                          ředitelka školy 


