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Vnitřní řád školní družiny 
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 

Vnitřní řád školní  

 

č.j.: 2022/00/0975 

Ruší se příloha č.j. 2019/00/774 

Příloha č. 1       VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Stanovení úplaty za školní družinu ve školním roce 2022/2023 
Poplatek ŠD od 01. 09. 2022 činí: 

a) Výše úplaty respektuje § 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v 

platném znění. 

b) Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok ve výši 2 500 Kč. Zpravidla se platí ve 

dvou splátkách, za období září - leden a únor - červen. 

c) Je stanovena měsíční částka, kterou určuje svým rozhodnutím ředitelka školy pro vymezené 

období. Měsíční výše úplaty není závislá na počtu dní, ve kterých se žák v průběhu měsíce 

skutečně účastnil činnosti družiny. Za nepřítomnost dítěte zapsaného k pravidelné docházce 

se příspěvek nevrací. 

d) Ředitelka školy dle § 2 vyhlášky stanoví touto směrnicí úplatu rodičů žáka na částečnou 

úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině s účinností od 1.9.2022 takto: 

• 250 Kč měsíčně na jedno dítě přihlášené do ŠD 

• Pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání, které není pravidelnou 

denní docházkou alespoň jednou za 

-1 týden v rozsahu alespoň 1 hodiny, nebo .... 22 Kč/dne 

-2 týdny v rozsahu alespoň 2 hodiny .. 44 Kč/den 

• 125 Kč měsíčně na jedno dítě, pokud je přihlášeno k docházce do ranní ŠD 

Tyto částky platí každé dítě, a to i v případě docházky sourozenců do školní družiny. 

e) Pokud žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD se účastní činnosti 

zájmového kroužku při školní družině (viz soupis kroužků), hradí rodiče od 1.9.2022 

příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve výši 500 Kč za každé dítě na 

školní rok. 

Splatnost úplaty: 

a) Úplata je během školního roku rozdělena do dvou splátek: 

- za období září až prosinec se splatností k 15. 9., a to 1000 Kč za pravidelnou docházku do 

ŠD, 

- 500 Kč za pravidelnou docházku jen do ranní ŠD nebo 250 Kč za činnost v kroužku (viz 

soupis kroužků) 

- za období leden až červen se splatností k 15. 01., a to 1500 Kč za pravidelnou docházku do 

ŠD, 

- 750 Kč za pravidelnou docházku jen do ranní ŠD nebo 250 Kč za činnost v zájmovém 

kroužku 

b) Při přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD až v průběhu školního roku nebo k mimořádné 

souvislé docházce je příspěvek splatný do 5. pracovního dne od zahájení docházky. 

c) V případě mimořádné nepravidelné 1 denní docházky je úplata splatná v tentýž den. 

d) Úplatu lze uhradit: 

• V hotovosti u sekretářky školy v sekretariátu 

• Převodem na účet školy - bankovní spojení: 0800455329/0800, variabilní symbol (je 

přidělen ŠD při zápisu do ŠD), specifický symbol 1111, do poznámky uvést jméno    

a příjmení dítěte 

 

e) Pokud za pravidelně docházející dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ve 
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spolupráci s ekonomkou školy o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. 

Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

f) O snížení nebo osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 

zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti zákonného zástupce 

žáka. 

g) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny (nouzový stav, 

mimořádné situace apod.) po dobu delší než 5 dní, úplata se poměrně sníží. 

Kroužky školní družiny od 1. 10. 2022 až 30. 5. 2023 

Pondělí 

Přírodovědný kroužek Zvídálek  

13:30 - 15:00 

Angličtina hrou 

15:00 - 16:00 

p. Dítková 

p. Divišová 

Úterý 

Výtvarný kroužek Paletka p. Černíková 

15:00 - 16:00 praxe SPgŠ  

Středa 

Sportovní kroužek Zdatlík                

15:00 - 16:00 

 

Pracovní kroužek Šikulka 

15:00 - 16:00 pro  0. a 1.tř.  

 

Volejbal 

13:30 - 15:00 

                         p. Trkovská 

 

p. Nováková 

     p. Hudeček a p. Becková;  p. Novotný st. a p. Novotný ml. 

Čtvrtek 

Luštitelský kroužek Makovička  

15:00 - 16:00 

 

Kickbox 

13,30 – 15,00 

 

Pracovní kroužek Šikulka 

15:00 - 16:00 pro 2. a 4. tř.  

 

                          p. Hudlická 

 

 

p. Skořepová 

                          

 

                         p. Špoulová 
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Kalkulace poplatku za školní družinu ve školním roce 2022/2023 

§ 14 Vyhlášky č. 74/2005 Sb. 

Školní družina 

  

Spotřeba materiálu 

  

501.01 Předplatné časopisu 1.122 Kč 

501.01 Materiál pro výtvarnou činnost 29.943 Kč 

501.07 Třídní kniha pro ŠD 469 Kč 

501.03 Čistící prostředky 26.002 Kč 

502.xx Spotřeba energií 414.152 Kč 

518.13 Systém BELLHOP 4.000 Kč 

Celkem náklady 

 

475.688 Kč 

Počet dětí 210 

 

Průměrné náklady/žák 

 

2 265 Kč 

Na 1 žáka/měsíc 

 

227 Kč 

120% 

 

272 Kč 

Stanovená úplata 1 žák/školní rok 

 

2 500 Kč 

Stanovená úplata 1 žák/měsíc 

 

250 Kč 

Poznámka: 
počet odd. ŠD 7, počet tříd 1. a 2.stupeň 30 tříd, poměr na náklady ŠD 19%. ZŠ 81%  

Zpracovala a kalkulace: Daniela Macečková, ekonom 

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková 

ředitelka školy 
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2. Místnosti školní družiny ve školním roce 2022/2023 

a) Počet oddělení: VIII. 

b)  Místnosti družiny - oddělení: I. - VI. je umístěno v prvním patře samostatné budovy,                   

která je určena jako hlavní budova ŠD. 

    Z toho VII. odd. je umístěno v přízemí budovy vedle tělocvičny. 

    Z toho VIII. odd. je umístěno v přízemí budovy školy učebna č. 23 

c)  K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a   

uvolněné učebny. 

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková  

                ředitelka školy 


