
Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně, Dlouhá 181/6, IČ 47721880 

 

Všeobecné podmínky (pravidla) pro účastníky školní družiny 

1. Každý účastník školní družiny je povinen odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku 

vychovali nebo řediteli školského zařízení. Zákonný zástupce svým podpisem souhlasí 

s přijetím svého dítěte do školní družiny a zavazuje se uhradit stanovenou úplatu. 

2. Účastníci jsou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek, dle věku dítěte a naplnění 

kapacity školní družiny. Zákonný zástupce bude o přijetí dítěte písemně vyrozuměn. 

3. Způsob placení – bezhotovostně – číslo účtu 182065576/0300, variabilní symbol bude 

přidělen po odevzdání přihlášky. Do kolonky zpráva pro příjemce uvádějte jméno dítěte. 

4. Úplata školní družiny může být uhrazena na celý školní rok, případně ve dvou splátkách 

(úplata na 2. pololetí do konce ledna 2016) doklad o zaplacení doporučujeme uschovat. 

5. Snížení úplaty – dle vyhlášky 279/2012 Sb., (o zájmovém vzdělávání) § 11 odst. 3 – 

v případě, že zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi, 

(zákon o pomoci v hmotné nouzi), nebo mu náleží zvýšení příspěvku na péči (zákon o 

sociálních službách), případně má nárok na úhradu potřeb dítěte (zákon o státní sociální 

podpoře) a tuto skutečnost prokáže ředitelce. 

6.  Odhlášení účastníka ze školní družiny je možno pouze písemnou formou. 

7. V Případě, že účastník přestane docházet do školní družiny na základě vlastního 

rozhodnutí, úplata za dané pololetí se nevrací, v případě uvedení závažného či 

zdravotního důvodu se po dohodě s vedením DDM nezapočaté pololetí vrací. 

8. Při změně osobních údajů v přihlášce je nutné tuto změnu nahlásit vychovateli nebo 

ředitelce školského zařízení. 

9. Při pozdějším přihlášení účastníka do školní družiny se stanovuje úplata za každý 

započatý měsíc. 

10. Činnost školní družiny je zahájen 1. 9. 2015, ukončena 30. 6. 2016. V době školních 

prázdnin je činnost školní družiny přerušena. 

11. Ostatní práva a povinnosti jsou upraveny vnitřním řádem organizace. 

 

Ve Františkových Lázních 1. 9. 2015 

 


