Přehled provozu školní družiny
1. 1. – 30. 6. 2021
Měsíce leden a únor 2021
V měsících lednu a únoru 2021 bylo povoleno vzdělávání žáků včetně provozu školní družiny pouze
žákům 1. a 2. ročníků (bez rotací).
Platba školní družiny za měsíc leden a únor je ve výši 160 Kč (80 Kč za měsíc leden a 80 Kč za měsíc
únor).

Měsíc březen 2021
V měsíci březnu 2021 v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 o přijetí krizového
opatření (zákaz osobní přítomnosti účastníků ŠD) byl přerušen od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 i provoz
školní družiny. Dále v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 300 ze dne 18. 3. 2021 o přijetí krizového
opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021,
byl přerušen provoz školních zařízení (zákaz osobní přítomnosti účastníků ŠD) od 22. 3. do 28. 3. 2021.
Platba školní družiny za měsíc březen je ve výši 0 Kč.

Měsíc duben 2021
(do 11. 4. 2021)
V měsíci dubnu 2021 v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 315 ze dne 26. 3. 2021 o přijetí krizového
opatření kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021,
kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (zákaz osobní přítomnosti účastníků ŠD). Zákaz
osobní přítomnosti účastníků školní družiny byl prodlužen do 11. dubna 2021.
(od 12. 4. 2021)
Od 12. 4. 2021 byla vládou ČR povolena osobní přítomnost účastníků ŠD v týdenních cyklech (rotacích)
pro žáky 1. až 5. ročníků.
Platba školní družiny za měsíc duben je ve výši 40 Kč.
Měsíc květen 2021
(do 14. 5. 2021)
Do 14. 5. 2021 byla povolena osobní přítomnost účastníků ŠD v týdenních cyklech (rotacích) pro žáky
1. až 5. ročníků.
(od 17. 5. 2021)
Od 17. 5. 2021 byla povolena osobní přítomnost účastníků ŠD bez rotací pro žáky 1. až 5. ročníků.
Platba školní družiny za měsíc květen je ve výši 40 Kč.
Měsíc červen 2021
V měsíci červnu je povolena přítomnost účastníků ŠD bez rotací pro žáky 1. až 5. ročníků.
Platba školní družiny za měsíc květen je ve výši 80 Kč.

Rozhodnutí o snížení částky úplaty za mimoškolní vzdělávání ve školní družině
v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021
V souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 o přijetí krizového opatření (zákaz osobní
přítomnosti účastníků ŠD) byl přerušen od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 i provoz školní družiny. Všem
účastníkům ŠD snižuji úplatu v měsíci dubnu 2021 na 50 % měsíční částky, tj. na 40,- Kč.
Všem účastníkům ŠD snižuji úplatu v měsíci květnu 2021 na 50 % měsíční částky, tj. 40,- Kč.
Zdůvodnění: Provoz školní družiny byl v měsíci dubnu i květnu 2021 pokaždé přerušen celkově po dobu
delší než 5 dnů.

Platba školného za školní družinu od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021bude vyúčtována
1. Vratkou – hotově ve dnech 30. 8. a 31. 8. 2021
2. Převedením na školní rok 2021 - 2022

V Ostravě, 11. 6. 2021 Mgr. Robert Kecskés, ředitel

