
Základní škola a mateřská škola Stěžery 

Pokyn ředitelky školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině  

Č.j.: ZŠ/171/2021 Účinnost od: 1. 9. 2021 

Spisový znak: 1. 4. 3 Skartační znak:  V5 

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 v aktuálním znění 
 
Čl. I 
Úvodní ustanovení 
 
1. Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen 
„úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu. 
    
Čl. II 
Výše úplaty 
 
1. Výši úplaty stanoví ředitelka základní školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na www 
stránkách školy a informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě 
přijetí žáka v průběhu školního roku oznámí ředitelka základní školy stanovenou výši úplaty 
zákonnému zástupci při přijetí žáka. 
 
2. Měsíční výše úplaty je stanovena: 
 1000,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině ( 100 Kč x 10 měsíců) 
   400,- Kč na jednoho žáka zařazeného pouze do ranní školní družiny 
V případě provozu školní družiny v měsíci červenci bude úplata stanovena plátci smluvně. 
 
Čl. III 
Placení úplaty 
 
1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní družiny. 
2. Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině.  
3. Úplata je splatná v hotovosti nebo převodem z účtu při platbě stravného.  
4. Ve výjimečných případech lze hradit měsíčně v hotovosti u hospodářky školy, vždy do 15.  
     kalendářního dne v měsíci za příslušný měsíc. 
5. Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce 
    penále ve výši 50 % dlužné částky. 
6. Nezaplacení úplaty je důvodem k vyloučení ze školní družiny. 
7. Vybraná úplata včetně penále se stane součástí rozpočtu školy.   

 
Čl. IV 
Snížení nebo osvobození od placení úplaty 
 
Ředitelka školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných zástupců 
žáka. Důvody pro snížení nebo osvobození úplaty jsou: 
 
 



1. Sociální situace rodiny 
a) zákonný zástupce žáka 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) zákonnému zástupci žáka náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (§ 12 
odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),  
c) žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona 
401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí (§ 47 zákona č. 401/2012 Sb.) 
 
2. Přerušení nebo omezení provozu školní družiny 
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata 
se účastníkovi poměrně sníží. 
 

 
Čl. V 
Závěrečná ustanovení 
 

1. Stanovení základní částky úplaty za vzdělávání ve školní družině pro další školní roky bude 
řešeno formou dodatku tohoto pokynu, ve kterém bude uvedena změna ustanovení čl. II 
platná pro příslušný školní rok. 

2. Výše úplaty, která se vypočítává dle ustanovení jednotlivých článků tohoto pokynu, se 
zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

3. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Stěžerách dne 31. 8. 2021     Mgr. Jaroslava Pavlů 
              ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


