
  Školní družina ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance  
 
 
 

 

Září 2022 
 
 

Paušální poplatek školní družiny je 200 Kč/měsíc. 
 
Září - prosinec  800Kč (doba splatnosti do 30. září 2022) 
Leden – červen 1200Kč(doba splatnosti do 26. února 2023) 
 
V letošním roce pracuje školní družina v sedmi odděleních. 
Provoz školní družiny:          Po – Čt od 7:00 – 17:30  
                               Pá   od 7:00 - 17:00      

• ranní a koncová družina  7:00  - zvonek 9. A 

• zákonný zástupce nesmí vstupovat do školy, kromě   vestibulu školy  
provoz ŠD  1. 9.  
od 7:00 – 7:45  ranní družina  
od 9:30 -  10:00   zůstávají  děti  ve svých  odděleních  
oběd 
od 10:15 -  10:30  1. a 2. třída  
10:30 – 11:00  3. A 4. třída  
11:00  - 11:30 5. třída  
od 11:30 -  13:00  zůstávají  ve svém  oddělení  
od 13:30 -  16:00  sportovní  areál  u  školy 
  
 od 16:00  se děti  odvádějí  do  koncové  družiny  
 
od 2. 9.   
provoz ŠD  je podle standardního  režimu. 
1.  třída obědy od 11:30 -  12:00  
vycházky od 14:00 – 15:30  - organizovaná  činnost  
od 16:00  se děti  slučují  v koncové  družině  - zvonek   ranní a koncová  družina  

• středa – vycházky placené  programy  do  13:30  do  16:30 
• zajištění pitného režimu je možné doplnění pití do vlastní nádoby ve školní jídelně. Jinou 

variantou je možnost nákupu na kartičku COME  
-  

• pokud je vycházka mimo školu do 16:00, informace jsou oznámeny na nástěnce družiny 
den předem 



Kontakty : 
 služební mobil 732 713 805 do 17:00, kancelář školy 222 252 089 

• v akutních případech na e-mail: bozena.raabova@nasmetance.cz  , sd@nasmetance.cz, 
skola@nasmetance.cz 

                                  
 

 

I. oddělení (3. A +4.B)            IV. oddělení (1. B +5. A)
 p. vychovatelka Lucie Barotová DiS             p. vychovatelka Jitka Kolaříková 
II. patro východ  - třída 3. A                        II. východ – třída 1. B 
zvonek 3. A                                                  zvonek 1. B 
 
 

II. oddělení (1. A)                 V. oddělení (4. A + 5. A)                            
p. vychovatelka Božena Raabová             p. vychovatelka Svitlana Pop  
II. patro západ – třída 1. A                       II. patro západ – třída 4. A              
zvonek 1 . A                                               zvonek 4. A 
 

    III. oddělení (3. B + 5. A)          VI. oddělení (2. A + 4. B) 
p. vychovatelka Mária Herver5ová             p. vychovatelka Anna Smutná 

      II. patro střed. třída  3. B                           II. patro západ – třída 2. A 
zvonek 3. B                                                zvonek 2 A 
 

 

 VII. oddělení (2. B +4. B)             
     p. vychovatelka Bc. Dagmar Brandnerová         

II. patro východ – třída 2. B                        
zvonek 2. B                                                   

 
 
 

 
 

mailto:bozena.raabova@nasmetance.cz


 

Vycházky ŠD  
• středa – od října jsou vycházky s placeným  programem  do  13:30  do  16:30 

 

 
  Veškeré informace školní družiny budou zveřejněny na nástěnce ve 
vestibulu školy nebo webu školy. 

 

Činnost školní družiny je pestrá, rozmanitá, přizpůsobená věkové kategorii dítěte.

Aktivity na měsíc září 

 
7. 9.   1. A, B     Seznamovací  vycházka Riegrovy sady  hřiště Drak 
            2.  -  4. třída  relaxační  vycházky v okolí  školy   
 
8. 9.     2. – 4. třída   akce Odpoledne plné  pohybu  (akce DDM Prahy 2) 
            od 14:00 – 16:00  
       zájem  o  tuto  akci  je potřeba nahlásit předem  paní  vychovatelkám 
                 
14. 9.  1. A, B   Poznej  Prahu + relaxační  vycházka Vodárna 
             
            2. – 4. tř.  Odpoledne plné  pohybu  Riegrovy sady  
            (akce DDM Praha 2)  
  
 21. 9.  1. A, B + 5. B    Sportem  ku  zdraví  spotovní  areal 
             2. A, B  4.B  Hřiště Vodárna   
             3.  A, B + 4. A .  hřiště Rajská  zahrada 
           

 
        
V případě nepříznivého počasí  bude náhradní  program v prostorách  školy.  

              
Prezentace  dětských prací a výrobků můžete vidět na nástěnce ŠD ve vestibulu školy. 

 

                                                                   Těšíme se na Vás 


