
Směrnice č. 38 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ, Dětenice, okres Jičín na základě ustanovení § 111 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 

vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání vydává tuto směrnici: 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní 

družině 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

ŠD je školským zařízením, ve kterém se uskutečňuje zájmové vzdělávání. 

ŠD tak kromě kvalifikovaného dohledu nad dětmi zabezpečuje systematickou 

péči o naplňování volného času dětí, pečuje o děti přihlášené k pravidelné 

každodenní docházce, ale též organizuje aktivity pro ostatní žáky školy 

v podobě zájmových kroužků. 

Činností vykonávaných školní družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou 

přijati k pravidelné denní docházce. 

Ke své činnosti ŠD využívá prostor školy, tělocvičny, školní zahradu, hřiště a 

okolní  přírodu. 

ŠD má kapacitu nejvýše 30 žáků. S ohledem na bezpečnost dětí venku a na druh 

činnosti ředitelka školy stanovuje nejvyšší počet účastníků k venkovním 

aktivitám 25 žáků na jednoho pedagogického pracovníka. 

Účastník k činnosti školní družiny je přijat na základě písemné přihlášky, kde 

zákonný zástupce sdělí písemně způsob odchodu účastníka z družiny a rozsah 

docházky do ŠD. 

 

 



 

Čl. 2 

Základní částka úplaty 

 

Základní částku úplaty za pravidelnou docházku dítěte do ŠD hradí zákonný 

zástupce dítěte měsíčně 50 Kč. 

Úplata na kalendářní měsíc je vždy splatná do 25. dne předcházejícího 

kalendářního měsíce. 

 

Zákonný zástupce dítěte hradí úplatu za další aktivity ŠD dle vlastního výběru 

/zájmové kroužky/. Tato úplata je příjmem školy a jsou z ní financovány aktivity 

kroužků. 

Ředitelka školy stanovuje úplatu za další aktivity ŠD 50 Kč za jeden kroužek na 

jedno pololetí školního roku. 

 

 

Čl. 3 

 

Osvobozen od úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD je ten zákonný zástupce 

dítěte, který prokáže, že pobírá dávky pěstounské péče nebo o dítě pečuje 

jedna osoba, která prokáže, že pobírá dávky státní sociální podpory. 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 2. 2016 

V Dětenicích, 25. 1. 2016                                             Mgr. Kamila Machurová, DiS. 

                                                                                                   ředitelka školy 


