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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 zákonných
zástupců žáků s tímto řádem provedou vychovatelky při zápisu žáků do školní družiny (dále jen
ŠD).

Školní  družina  se  ve  své  činnosti  řídí  zejména  prováděcím předpisem ke  školskému zákonu  -
vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění

1. Přihlašování a odhlašování 

a) Ve ŠD zajišťují přihlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností
vychovatelky ŠD.

b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných
zástupců žáků.

c) Při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci žáků prokazatelně seznámeni s Řádem školní družiny 
a s touto směrnicí.

2. Stanovení výše úplaty

a)  Ředitelka  školy  touto  směrnicí  stanovila  pro  školní  rok  2022/2023  úplatu  za  vzdělávání  
a školské služby v hodnotě 100 Kč měsíčně na žáka s účinností od 1. 9. 2022. Tato částka platí 
i pro každé dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy
jsou vedlejší prázdniny.
b) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který má nárok na  sociální příplatek (§20 až 22
zákona č. 117 / 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost
prokáže ředitelce školy.

c) Od  úplaty je osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské
péče (§36 až 43 zákona č. 117 / 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) 
a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

d) Prokázání nároku na osvobození od úplaty:

1. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo
rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání
dávky pěstounské péče.

2.  Osvobození  od  úplaty  je  platné  od  1.  dne  kalendářního  měsíce,  ve kterém plátce  nárok  na
osvobození od úplaty ředitelce  prokáže.

3. Řízení o snížení nebo prominutí úplaty

a) Žadatel o snížení nebo prominutí úplaty předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů,
kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování soc. příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie
dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

b)  Ředitelka  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.



c) Údaj o snížení nebo prominutí úplaty je veden v dokumentaci žáka ve ŠD.

d) Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost ve školní družině a úplata se hradí.

4. Podmínky úplaty

a) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 30. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

b) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

c) Úplata bude vybírána v zařízení, kde je dítě zapsané nebo bezhotovostně převodem na účet školy.
Výběrem peněz je pověřena  vedoucí  školní jídelny.

d) Pokud za žáka není zaplacena úplata za příslušný měsíc, vedoucí školní jídelny ihned uvědomí
ředitelku  školy.  Ředitelka  školy  může  rozhodnout  o  případném  vyloučení  žáka  ze  ŠD  (po
předchozím písemném  upozornění zákon. zástupce).

5. Použití úplaty

Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ takto:
- voda ................................................................... 15%
- teplo ................................................................... 10%
- čistící prostředky ............................................... 15%
- spotřební materiál a učební pomůcky pro děti ...60%

Povrly 24. 8. 2022                                                                       Mgr. Věra Slezáčková
                                                                                                            ředitelka školy


