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Obecná ustanovení 
 

Tato směrnice byla vydána na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
v platném znění. Tato směrnice je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní 
funkci pro rodiče. Seznámení rodičů s touto směrnicí provedou vychovatelky ŠD a ŠK 
při zápisu dětí do ŠD a ŠK. Školní družina a školní klub se ve své činnosti řídí zejména 
prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání.   
 
 

  1. Přihlašování a odhlašování 
 
 

a) Ředitelem školy je určena vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK, která řídí a kontroluje práci 
podřízených zaměstnanců.  
 
b) Vychovatelky zajišťují přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným 
zástupcům.  
 
c) Přihlašování žáků do ŠD a ŠK je prováděno písemnou formou (zápisový lístek), který je 
směrodatný pro pobyt dítěte v ŠD a ŠK. Odhlásit se žák může vyplněním formuláře 
podepsaným zákonným zástupcem. 
 
c) O zařazení dětí do školní družiny a školního klubu rozhoduje ředitel školy. 
 
d) Při zápisu do školní družiny a školního klubu jsou zákonní zástupci žáka seznámeni 
s Vnitřním řádem školní družiny nebo s Vnitřním řádem školního klubu a s touto směrnicí. 
 

 



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 na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny 
za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou za základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a 
ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů 
spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, na učební pomůcky a 
rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo 
souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu. 

 
b) Ředitel školy stanoví příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů ve školní družině za jedno dítě v přípravné třídě a v 1. – 5. ročníku. Částku 
platí každé dítě i v případě docházky sourozenců do školní družiny. Děti 
zaměstnanců školy jsou od úplaty ŠD osvobozeni. 

 
      

c) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 
- účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek 

pomoci v hmotné nouzi, 
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupce náleží zvýšení příspěvku na 

péči podle zákona o sociálních službách, 
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře. 
            Tyto skutečnosti prokáže řediteli a předloží písemnou žádost s uvedením důvodů. 
 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.  

  
 
4. Podmínky úplaty 
       

a) Zákonní zástupci přihlášených žáků platí úplatu za ŠD převodem na účet školy (popř. 
do pokladny školy) na základě informace, kterou obdrží od  vychovatelek ŠD (září – 
prosinec; splatnost do 30. 11., leden – červen;  splatnost do 31. 3.). Každému žákovi je 
přidělen variabilní symbol pro identifikaci a kontrolu platby. Ředitel školy stanoví 
úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka 
omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů. 

b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, ekonomka školy o tom uvědomí ředitele školy. 
Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

 



5. Stanovení úplaty za školní klub 
 
Školní klub je od úplaty osvobozen. 

 

6. Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy 

pověřeni: vedoucí vychovatelka školní družiny, hospodářka a ekonomka školy. 
 2.   Ruší se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 9. 2020.  
 3.   Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě dne 25. 8. 2022       Mgr. Milena Popelová 
                 ředitelka školy 
 
 


