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Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1. 9. 2020
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. Určuje pravidla provozu,
stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče.
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.
Z příspěvku na ŠD vybraných od rodičů budou uhrazeny výdaje:
- na provoz (energie, údržba, opravy, služby)
- na školní potřeby a akce pro děti ve ŠD (papíry, výtvarné potřeby, drobné odměny při
pořádání soutěží, závodů, vstup do výtvarných dílen)
- na vybavení tříd pro ŠD (nábytek, doplňky)
- na učební pomůcky (knihy, CD, elektroniku, sportovní nářadí, hry)
2. Stanovení výše úplaty ve školní družině
a) Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit
rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše
úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v
uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů,
popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12
poskytované ze státního rozpočtu. (Účelově vázané opravy.)
Protože se uvažuje o max. 50% hranici neinvestičních nákladů, může max. částka úplaty
v zařízení činit 179,- Kč.
b) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů ve školní družině 150,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od
1. 9. 2020. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní
družiny.
c) Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi pokud je společně posuzovanou osobou
pro nárok na příspěvek na živobytí, na který má jeho zákonný zástupce nebo jiná
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oprávněná osoba nárok a byl mu přiznán podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
d) 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.
e) 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. Toto potvrzení musí žadatel doložit vždy jen platné pro dané období
(příklad: pro úlevu na měsíc září 2020 – doloží žadatel potvrzení, že Příspěvek na živobytí
bude vyplácen ode dne 1. 9. 2020 s upozorněním, po jak dlouhou dobu lze potvrzení
uplatnit od data vydání).

5. Závěrečná ustanovení
-

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: zástupce ředitelky

-

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Mgr. Monika Ondrová
ředitelka školy
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