
Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 

Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve 

školní družině  

Č.j.: 206/2019 Účinnost od: 1. 9. 2019 

Spisový znak: 2-2 Skartační znak:  A5 

Změny: 

 

Tento pokyn vychází z: 

- § 123 odst. 2 a odst. 4 školského zákona a dále podle  

- § 11 až 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví podmínky provozu a výši úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen 

„úplata“) účastníka (dále jen „žáka“) ve školní družině, možnost snížení nebo osvobození od 

úplaty a podmínky splatnosti úplaty.   

Čl. 2 

Plátci  

Úplatu uhradí zákonný zástupce žáka přijatého k zájmovému vzdělávání ve školní družině. 

Čl. 3 

Základní částka úplaty ve školní družině a podmínky splatnosti 

Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. 

o zájmovém vzdělávání v platném znění. 

Měsíční úplata je stanovena na 75,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině. 

Úplata se bude hradit na účet školy č. 27-61 36 29 02 27/0100, VS: rodné číslo dítěte, prvních 

6 čísel, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte. 

1.       platba 300,- Kč (září – prosinec, 4x75,- Kč)  splatnost   15. září  

2.       platba 450,- Kč (leden – červen, 6x 75,- Kč)  splatnost  15. ledna 

V případě docházky pouze do ranní družiny je částka snížena na 25,- Kč za měsíc: 

1.       platba 100,- Kč (září – prosinec, 4x 25,- Kč) splatnost  15. září 

2.       platba 150,- Kč (leden – červen, 6x 25,- Kč) splatnost   15. ledna 

Čl. 4                                                                                                                                                

Snížení úplaty v případě přerušení provozu ŠD v období hlavních prázdnin  

V souladu s § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., v platném znění, je ve školním roce pro 

období hlavních prázdnin činnost školní družiny přerušena a úplata je snížena na 0,- Kč 

(zákonný zástupce úplatu pro toto období neplatí). 



Čl. 5 

Osvobození od placení úplaty 

 

Ředitel školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců žáka, jestliže 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné 

nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi), 

 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o 

sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),  

 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 

zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí (§ 47 zákona č. 

401/2012 Sb.). 

 

Úplata za výše uvedených podmínek může být snížena nebo prominuta jen v případě, požádá-

li o to zákonný zástupce žáka písemně ředitelku školy a tyto skutečnosti jí prokáže. 

d) žák navštěvuje školní družinu nejvýše 1 krát týdně nebo pouze v době ranní družiny 

 

Čl. 6                                                                                                                                       

Přihlášky k účasti ve školní družině  

Přihlášky k účasti ve školní družině školy vydává vedoucí školní družiny. Tato písemná 

přihláška je pro účast ve školní družině závazná (pravidelná účast ve školní družině, 

omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplaty). 

Čl. 7                                                                                                                                      

Odhlášení z účasti ve školní družině  

Odhlásit žáka z účasti ve školní družině lze pouze na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce žáka adresované ředitelství školy. 

Čl. 8                                                                                                                                                                              

Závěrečná ustanovení  

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školní družiny, dále pro všechny žáky, 

kteří se k zájmovému vzdělávání ve školní družině přihlásili i pro jejich zákonné zástupce a 

nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je 

ředitelkou školy pověřena vychovatelka školní družiny. 

 

V Šatově dne: 7. 8. 2019  

 

 

 

 

Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová 

ředitelka školy 


