
 

 

 

 

 

Č.j. ZS_Curie 837/2022 vyřizuje: T. Martínková Praha, 19. 8. 2022 

 

 

 

Stanovení úplaty za školní družinu 

 

 

V souladu s § 11, odst. 1 a 2, § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání v platném znění, stanovuji výši úplaty za zájmové vzdělávání ve 

školní družině na 300,00 Kč za kalendářní měsíc se splatností: 

30. 9. 2022 – platba za měsíce září až prosinec 2022 ve výši 1200 Kč. 

31. 1. 2023 – platba za měsíce leden až červen 2023 ve výši 1800 Kč.  

Platba se provádí bezhotovostně, převodem či vkladem na účet školy 

č. 1939313389, kód banky 0800, pod variabilním symbolem 555552223.  

 

 

 

 

 

 Mgr. Tereza Martínková 

 ředitelka školy 
 

  



 

 

Č.j. ZS_Curie 838/2022 

 

Informace k zápisu uchazečů a přijímání 

do zájmového vzdělávání ve školní družině 
 

 

Zápis uchazečů pro žáky všech ročníků prvního stupně i přípravné třídy probíhá od 1. 9. 2022.  

 

K zájmovému vzdělávání ve školní družině jsou přijímáni žáci přípravné třídy a prvního až 

čtvrtého ročníku, v případě volné kapacity též žáci 5. ročníku. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka 

školy. Žáci jsou přijímáni až do naplnění kapacity školní družiny, tj. do počtu 360 žáků. 

 

Za žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině je považováno odevzdání řádně 

oboustranně a úplně vyplněného zápisního lístku vychovateli/ce toho oddělení školní družiny, 

do kterého žák/žákyně přísluší – dle navštěvované třídy (přípravné třídy, či 1. stupně). 

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině se v písemné formě nevydává, 

je realizováno tak, že je žáku/žákyni fakticky umožněno navštěvovat školní družinu. 

 

V případě nevyhovění žádosti o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině – nepřijetí žáka 

k tomuto vzdělávání, je zákonný zástupce vyrozuměn písemným rozhodnutím o nepřijetí, které 

je řádně odůvodněno. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho 

doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává 

Základní škola nám. Curieových, náměstí Curieových 886/2, Praha 1 a rozhoduje o něm 

Magistrát hlavního města Prahy. 

 

Provoz a vnitřní organizace školní družiny se řídí Řádem školní družiny pro školní rok 2022/2023. 

 

V souladu s prováděcí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, 

stanovila ředitelka školy výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na 300 Kč za 

kalendářní měsíc e splatností 30. 9. 2022 – platba za měsíce září až prosinec 2022 ve výši 

1200 Kč, 31. 1. 2023 – platba za měsíce leden až červen 2023 ve výši 1800 Kč. Platba se provádí 

bezhotovostně, převodem či vkladem na účet školy č. 1939313389, kód banky 0800, pod 

variabilním symbolem 555552223. 

 

 

 

V Praze, dne 19. 8. 2022  

 

  

 

 Mgr. Tereza Martínková 

 ředitelka školy 


