
 

 

Ředitel …… (doplní se název školy podle zřizovací listiny) v souladu s ustanovením § 30 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

 

vydává 

 

dodatek č. 1 Vnitřního řádu školní družiny, jejíž činnost vykonává ……………. (doplní se 

název školy podle zřizovací listiny), čj. … ze dne … 

 

Článek 2  

Přihlašování a odhlašování, úplata za zájmové vzdělávání, splatnost úplaty za      

zájmové vzdělávání 

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle 

§ 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto: 

 

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje 

přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 

2.2  O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve 

formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti a další podobné činnosti spojenou 

s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky – zápisní lístek, a kritérii 

stanovených ředitelem školy. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové 

činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu 

účastníka z družiny. 

2.3 Ředitel stanoví výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (dále jen    „úplata“) na 

název školy jako právnické osoby 

DODATEK č. 1 

VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Č.j.:  

Spisový znak  

Skartační znak  

Vypracoval  

Schválil  

Na provozní poradě projednáno dne  

Směrnice nabývá platnosti dne  

Směrnice nabývá účinnosti dne  

Směrnice zrušuje směrnici  



období od 1. 9. do 30. 6. školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve školní družině 

a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30. června předcházejícího školního 

roku.  

 

2.4 V případě přijetí účastníka školní družiny k zájmovému vzdělávání v průběhu uvedeného 

období oznámí ředitel stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí účastníka 

školní družiny. 

 

2.5 Pro kalendářní měsíc, v němž je v důsledku mimořádných opatření účastníkům školní 

družiny zakázána osobní přítomnost ve školní družině a zájmové vzdělávání fakticky 

neprobíhá déle než 5 vzdělávacích dnů, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne 

poměrnou část výše úplaty odpovídající době skutečně poskytovaného zájmového 

vzdělávání. Uvedenou výši úplaty ředitel stanoví a zveřejní na přístupném místě ve školní 

družině a způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu po vyhlášení 

mimořádných opatření, nebo poslední den daného měsíce. 

 

2.6 Splatnost úplaty a úhrada úplaty 

 

2.6.1 Úplata je splatná najednou do 15.9. daného školního roku.  Škola přijímá platby pouze              
         bezhotovostním způsobem – převodem na účet školy. Pokyny k platbě, včetně variabilního      

          symbolu, obdrží zákonný zástupce při zápisu do školní družiny. Každému dítěti je pro účely  
          plateb přidělen pro daný školní rok nový variabilní symbol.  Vedoucí vychovatelka  

         pravidelně kontroluje úhrady v součinnosti s ekonomem školy. Pokud není úplata připsána do  
         15.9. na účtu školy, nelze dítě do školní družiny přijmout.  

 

 

2.7  Případné přeplatky se vrací bezhotovostně na účet na konci školního roku, při odhlášení 
žáka ze školní družiny může být vráceno bezprostředně během roku. 

 

2.8  Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině 

rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním 
lístku.  Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák 

odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí 
rodiče nebo jiní zákonní zástupci tuto skutečnost družině písemně. Telefonické výzvy či SMS 

zprávy o uvolnění nebo změně odchodu jsou nepřípustné. Předem známou nepřítomnost žáka v 
družině zákonný zástupce oznámí písemně. 

 

2.9  V docházkovém sešitě (třídní knize, ...)  je zaznamenáván příchod a odchod žáka do ranní ŠD. 

 

2.10 Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí         
          zákonných zástupců žáka. 

 

2.11 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze        

školní družiny.  

2.12   Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 



a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci 

hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách, nebo 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte podle zákona o státní sociální podpoře. 

a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

 

Článek 2 Závěrečná a zrušovací ustanovení 

2.1 Dodatek č. 1 Vnitřního řádu školní družiny byl projednán na provozní poradě dne … 

2.2 Dodatek č. 1 Vnitřního řádu školní družiny nabývá platnosti dne …. 

2.3 Dodatek č. 1 Vnitřního řádu školní družiny nabývá účinnosti dne … 

2.4 Dodatkem č. 1 Vnitřního řádu školní družiny se zrušuje část 2 Vnitřního řádu školní 

družiny čj. … ze dne … 

 


