
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY 

V měsíci listopadu jsme otevřeli družinu pouze prvním a druhým ročníkům, které nastoupily 

zpět do školy 23. 11. Následující týden již usedl do lavic celý první stupeň a část druhého. 

Od 30. 11. je školní družina v plném provozu. 

Na základě změny vyhlášky o zájmovém vzdělávání je úplata za kalendářní měsíc říjen a 

listopad 2020 poměrně snížena na 150 Kč.  

Žáci, kteří nenavštívili v listopadu školní družinu ani jednou, nehradí za tento měsíc nic. 

Částka bude převedena do dalšího kalendářního měsíce. 

Blíží se konec kalendářního roku, proto žádáme rodiče o kontrolu uhrazení 

plateb za školní družinu.  

Platba za ŠD, z rozhodnutí ředitele školy o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů školní družiny dle zákona č. 74/2005 Sb. § 14, 

činí na každý započatý kalendářní měsíc 300 Kč měsíčně za žáka.  

 

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU lze provádět POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM nebo vkladem 

na účet č. 0244028309/0800 vždy nejpozději do 20. dne příslušného měsíce.  

Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno žáka a třídu. 

V případě, že platba nebude uhrazena ve stanoveném termínu, budou zákonní zástupci 

dítěte vyzváni školou k úhradě dlužné částky v náhradním termínu. 

Pokud ani tato výzva nebude akceptována hrozí vyloučení dítěte z docházky do ŠD. 

Platbu je možné provést na libovolný počet měsíců předem.  

V případě písemného odhlášení dítěte ze ŠD, bude platba za předem zaplacené celé měsíce 

vrácena v plné výši. Platba za započatý měsíc se nevrací (ani poměrná část). Důvodem pro 

navrácení platby není neúčast dítěte ve ŠD z důvodu nemoci. 

Na písemnou žádost rodičů může být úplata žákovi snížena nebo prominuta, pokud se jedná 

o rodinu s nárokem na sociální příplatek na posuzovanou osobu, pro žáka v pěstounské péči 

a podobně, pokud tuto skutečnost prokáží řediteli školy. O prominutí nebo částečném 

snížení úplaty rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Prominutí či snížení úplaty není 

nárokové.  

Odhlášení dítěte ze ŠD, změny v pravidelných odchodech dítěte ze ŠD, případně jakékoliv 

jiné změny, je nutno předem oznámit škole písemnou formou prostřednictvím vychovatelky 

ŠD, výjimečně i prostřednictví třídní učitelky. (výňatek z vnitřního řádu školní družiny) 

 

V Praze 1. 11. 2020                                                                 Lucie Robová, vedoucí ŠD 

Schválil ……………………                                      


