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Ředitelka školy na základě zmocnění obsaženém v § 123 odst.4 zákona 561/2004 o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění změn a 

doplňků na základě vyhl.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vydává tuto směrnici: 

 

Předmětem této směrnice je stanovení výše a splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání ve školní 

družině na základní škole. 

 

 

1. Stanovení výše úplaty 

 

Úplata se stanoví takto: 130 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinv. provozních nákladů 

školní družiny vynaložené na jedno dítě. 

Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné  délce pobytu dítěte  ve  školní družině.  

Úplata se platí předem a v plné výši na účet školy. 

Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci.   

Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit 

rozpočtované výdaje na účastníka o  více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše 

úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka 

v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných 

výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 

poskytované ze státního rozpočtu. 

 

 

2. Splatnost úplaty   

 

Stanovená úplata se platí měsíc dopředu, a to nejpozději poslední  pracovní  den  předchá- 

zejícího měsíce na účet školy, výjimečně do pokladny školy. 

Při zahájení školního roku, popř. zahájení docházky dítěte uprostřed měsíce, je úplata 

splatná nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zahájení docházky. 

Stanovenou úplatu lze zaplatit na delší období než 1 měsíc, v našem případě  září –                

prosinec a leden – červen, lze však i na období jednoho školního roku.  

V případě trvalého ukončení pobytu dítěte ve školní družině (dítě musí být zákonným 

zástupcem písemně odhlášeno a nelze ho znovu ve školním roce přihlásit ) bude plátci 

vrácena ta část zaplacené úplaty, která připadá na již zaplacené měsíce, kdy dítě nebude 

školní družinu navštěvovat. Vrácení předplacené úplaty bude provedeno na základě 

písemné žádosti plátce. 

V případě kdy je provoz školní družiny omezen nebo přerušen na  5 a méně dní nebo není 

přerušen vůbec a dítě je nepřítomno po celou dobu, kdy je družina v provozu, úplatu 

hradí v plné výši. 

 

 

3. Penalizace 

 

V případě,  že  plátce  úplatu  nezaplatí  včas  nebo ve správné výši, zaplatí poplatek z         

prodlení ve výši 1 Kč za  každý započatý den  prodlení.  Výše účtovaného poplatku 

nesmí  překročit výši dlužného příspěvku. 

      1 



4. Snížení nebo prominutí úplaty 

 

Ředitelka školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě žádosti 

- podle § 11 odst. 3,  případně odst. 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb. 

- podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění 

 

 

Dodatek č. 1 
 

ad bod 1.  Stanovení výše úplaty 

 

Od 1. 9 2022 se výše úplaty stanoví takto:  

160 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních provozních nákladů školní družiny 

vynaložené na jedno dítě. 

 

 

 

 

Mgr. Martina Körberová 

          ředitelka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


