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ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY  A  ŠKOLNÍHO
KLUBU

- příloha školního řádu

1. Provoz – ŠD a ŠK  jsou v provozu denně od 6 do 16 hodin. Podle potřeby je provoz
přizpůsoben.

2. Do ŠD  a ŠK mohou žáci přicházet od 6,00 do 7.30 hodin. Přezují se na určeném místě
a svoji přítomnost hlásí vychovatelce. Ranní činnost končí v 7.40.

3. Školní družina je určena žákům 1. stupně. Školní klub především žákům 2. stupně.
Žáci 4. a 5. tříd, kteří nejsou zapsáni k pravidelné docházce do školní družiny, mohou
navštěvovat školní klub (např. jen určité dny v týdnu, kroužky apod.).

4. Žáci, kteří navštěvují školní klub, se zapisují  do docházkového sešitu.

5. Činnosti školní družiny a školního klubu se mohou účastnit  žáci pouze na základě
odevzdané řádně vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku. 

6. Součástí ŠD a ŠK jsou zájmové kroužky. Pro žáky zapsané v ŠD a ŠK jsou zpravidla
zdarma. (Výjimka – tenis, dále např. kroužek vaření – nutnost nákupu surovin…)

-  Tento  řád ŠD a ŠK je přílohou školního řádu  a vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2020

Štěpánka Šnajdrová
řed.školy
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                                                                                                                          V Terezíně   31. 8. 2020

Stanovení výše úplaty  - školní družina:

Ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon (§ 123, § 165) a 
na základě vyhl. č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání stanovuje výši úplaty za pobyt 
ve školní družině.

Měsíční výše úplaty je stanovena:

100 Kč  na jednoho žáka zařazeného ve školní družině

    platba minimálně na pololetí tj. 500 Kč, na školní rok 1 000 Kč 

Stanovení výše úplaty  - školní klub:

Ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon (§ 123, § 165) a 
na základě vyhl. č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání stanovuje výši úplaty za pobyt 
ve školním klubu.

Měsíční výše úplaty je stanovena:

50 Kč  na jednoho žáka zařazeného ve školním klubu:

   platba minimálně na pololetí tj. 150 Kč, na školní rok 300 Kč

Mgr. Štěpánka Šnajdrová
řed. školy
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