
 

Rozhodnutí o úplatě za školní družinu 
2. pololetí šk. roku 2020/2021 

 

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a uzavřením škol  

rozhodl ředitel školy o změnách v úplatě/prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce 

únor, březen, duben, květen a červen 2021 takto: 
 

Žáci přípravného ročníku: 

ŠD navštěvovali žáci plnohodnotně v měsíci únoru, květnu a červnu – platba 3 x 70,- Kč. 

V měsíci březnu byla školní družina uzavřena - platba je prominuta.  

V měsíci dubnu byla ŠD otevřena od 19. 4. 2021 – úplata byla snížena na ½ celé částky, tj. 35,- Kč 

za měsíc. Celková výše úplaty za 2. pololetí = 245 Kč. 
 

Žáci 1. a 2. tříd:  

ŠD navštěvovali žáci plnohodnotně v měsíci únoru, květnu a červnu – platba 3 x 70,- Kč. 

V měsíci březnu byla školní družina uzavřena - platba je prominuta.  

Za měsíce duben je úplata vzhledem k otevření ŠD od 19. 4. 2021 snížena na 15,- Kč. Celková výše úplaty 

za 2. pololetí = 225 Kč. 
 

Žáci 3. tříd: 

ŠD byla pro tyto žáky uzavřena v měsících únoru a březnu 2021. Za tyto měsíce je platba prominuta. Za 

měsíce duben je úplata vzhledem k otevření ŠD od 19. 4. 2021 snížena na 15,- Kč. Za měsíc květen a 

červen je výše úplaty 2 x 70,- Kč za měsíc. Celková výše úplaty za 2. pololetí = 155 Kč. 
 

Žáci 4. třídy: 

ŠD byla pro tyto žáky uzavřena v měsících únoru a březnu 2021. Za tyto měsíce je platba prominuta. 

V době rotační (týdenní) výuky nebyla z organizačních důvodů ŠD v provozu, a proto je i za měsíc duben 

platba prominuta. Za měsíc květen je výše úplaty snížena na ½ celé částky, tj. 35,- Kč za měsíc. ŠD žáci 

navštěvovali plnohodnotně pouze v měsíci červen – výše úplaty 70,- Kč za měsíc. Celková výše úplaty 

za \2. pololetí = 105 Kč. 

 

Další informace: 

Všichni zákonní zástupci žáků, jejichž děti byly přihlášeny do ŠD od září 2020, obdrží od paní 

vychovatelky informaci o výši potřebného doplatku nebo přeplatku za docházku dětí do ŠD.  

Nedoplatek prosím, uhraďte jednorázově standardním způsobem na účet školy.  

V případě přeplatku bude zákonný zástupce kontaktován vedoucí vychovatelkou paní Bc. Nelou 

Mansfeldovou. Převody peněz budou provedeny najednou nejpozději do 15. 7. 2021.  

V případě dalších dotazů kontaktujte paní ekonomkou (na tel.: 412586366, p. Franclová). 

 
 

Všechny platby za ŠD bychom měli rádi vyřízené do konce července 2021 tak, abychom začali od září 

s čistým štítem. 

 

         Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy 

 
 
 


