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Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10,  
příspěvková organizace 

Organizační řád školy 

Část: Úplata zájmové vzdělávání ve školní družině 

Č. j. VVP/II/3/01022018 

Spisový znak: A 14 

Skartační lhůta: A 10 

Vypracoval/a: Mgr. Jana Mašindová, ředitelka školy 

Schválil/a: Mgr. Jana Mašindová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 25. 6. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 25. 6. 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. 6. 2018 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 
 

Obecná ustanovení 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení 

rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.   
 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -

vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
 

1. Přihlašování a odhlašování 
 Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka, která zajišťuje přihlašování 

a odhlašování žáků, vybírání úplaty (platba na účet školy), předávání informací 

rodičům, vyřizování námětů a stížností. 
 Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí 

rodičů žáka. 
 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

 Docházka žáka do školní družiny je ukončena společně s ukončením daného školního 

roku. Docházka žáka může být také ukončena během školního roku, a to na základě 

předložení písemné odhlášky zákonného zástupce žáka. Docházka žáka do školní 

družiny může být též ukončena vyloučením. 
 Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni 

s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí. 

  
 
 

2. Stanovení výše úplaty ve družině 
 Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině pro žáky základní školy je stanovena 

ve výši 200 - 1000 Kč za každé pololetí a může být valorizována. 
 Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině pro žáky základní školy je stanovena 

na základě zápisního lístku takto:  
 

Úplata pro žáky přihlášené k docházce do ŠD na jeden den v týdnu: 200,- Kč/ pololetí 
Úplata pro žáky přihlášené k docházce do ŠD na dva dny v týdnu:    400,- Kč/ pololetí 
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Úplata pro žáky přihlášené k docházce do ŠD na tři dny v týdnu:      600,- Kč/ pololetí 

Úplata pro žáky přihlášené k docházce do ŠD na čtyři dny v týdnu:  800,- Kč/ pololetí 

Úplata pro žáky přihlášené k docházce do ŠD na celý týden (5 dní):1000,-Kč/ pololetí 
Úplata pro žáky docházející pouze do ranní družiny, a to i pouze příležitostně, činí 300 Kč/ 

pololetí  
 

 Bezhotovostní  platba je splatná ve dvou termínech – do 30 srpna. a do 30. 

ledna. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží žák na základě přihlášení do ŠD, 

tj. po odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku. Ranní družina je hrazena v 

hotovosti v kanceláři školy v prvním týdnu školního roku. 
 Není-li provedena úhrada úplaty, nemůže žák ve školní družině pobývat. 
 Finanční prostředky vybrané za 1. pololetí budou použity pro potřeby a činnost 

dětí ve školní družině dle uvážení vychovatelky oddělení. Prodejní doklady 

odevzdá vychovatelka ŠD do 30. 12. t. r. administrativní a spisové pracovnici. 

Finanční prostředky vybrané za 2. pololetí budou též účelně využity, na 

základě rozhodnutí ředitelky školy, pro zkvalitnění činnosti dětí ve školní 

družině. Prodejní doklady budou též odevzdány ekonomce školy do 25. 06. t. r. 
 Kompletní vyúčtování příspěvku rodičů na činnost školní družiny je součástí 

hospodaření školy. 
 Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně 

posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona  
 č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo 

jiná oprávněná osoba. 
 Úplata může být dále snížena žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. 

 Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže 

řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích 

odstavcích – tzn.: doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že 

je mu příspěvek vyplácen. 
 

3. Řízení o snížení nebo prominutí úplaty 
 Žadatel o snížení nebo prominutí úplaty předloží škole písemnou žádost s uvedením 

důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo 

potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný 

příplatek skutečně vyplácen. 
 Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění 

a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o 

snížení nebo prominutí úplaty. Údaj o snížení nebo prominutí úplaty je veden v 

dokumentaci žáka ve školní družině.  
 

4. Podmínky úplaty 
 Pokud za žáka není zaplacena úplata, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí 

ředitele školy nejpozději do14 dnů a žák se stává dlužníkem. Ředitel školy může 

rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 
 

 5. Závěrečná ustanovení 
 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy 

pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny. 
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 O kontrolách provádí písemné záznamy. 

 Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí 

skartačním řádem školy.     
 

 
 
 
 

Mgr. Jana Mašindová 
 ředitelka školy 
 
 
Přílohy: 
 

Příloha č. 1-  Rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) úplaty 
 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace 

 

Č. j.:         /201. 
 

 

Rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) úplaty 
Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)   
 

Snižuji (promíjím) 
 

 úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku ….. Kč pololetně.  
 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o 

zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním 

 

 

Jablonec nad Nisou  _____________________ 
 
 

(hranaté razítko) 
 
 
 

(podpis) 
 

Mgr. Jana Mašindová 
ředitelka školy 
 

 


