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Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či 

prominutí.  

     
Stanovení výše úplaty ve družině 
a) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu 

 neinvestičních nákladů ve školní družině na 50 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 
1.9.2022. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní 
družiny. 

b) Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 
  - účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek   
              pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
 - účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči  
              podle zákona o sociálních službách, nebo 
 - účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb 
   dítěte podle zákona o státní sociální podpoře  
 a tuto skutečnost prokáže řediteli. 
 
- pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší     

              než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. 
 
Podmínky úplaty 
a)  Úplata je splatná do 15. dne v měsíci. Platba se provádí v hotovosti v kanceláři školy nebo 

převodem na účet školy. 
b)   Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Ředitelka školy pravidelně   
  kontroluje placení úhrady, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud 
  rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich 
  povinnost. Ředitelka školy může z důvodu neplacení rozhodnout o případném vyloučení 
  žáka ze školní družiny. 
c)   Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době hlavních prázdnin přerušuje. Úplata 
  se nevybírá.  
  

 Závěrečná ustanovení 
Zaměstnanci se seznámili se zněním směrnice o úplatě. 
Zákonní zástupci byli informováni o vydání směrnice na úvodním setkání ve škole a na webových 
stránkách školy.  
Celé znění směrnice je zpřístupněno na vývěsce školy a na webových stránkách školy 
www.skola-huntirov.cz  
 
V Huntířově dne: 10.8.2022           Miroslava Kopecká, ředitelka školy 
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Příloha č. 1 - Stanovení úplaty 
 
 
Č.j.:         /20..........  

 
Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině 
 
 
Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  
 

stanovuji 
 
výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku ......... Kč měsíčně.  
 
 
V ________ dne__________ 
 
 
(hranaté razítko) 
 
 
 
(podpis) 
 
 
 
titul, jméno, příjmení 
ředitel školy 
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Příloha č. 2. -  Prominutí úplaty  

 

Označení školy 

 

Panu - paní (žadateli) 

          

Č.j.:         /20…  

 

Prominutí úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině 

 

Vážená paní (vážený pane), 

 

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte  ________ 

(jméno, příjmení, datum narození)., doloženou potvrzením o pobírání příspěvku, uvedeného v § 

11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Vzhledem k tomu, 

že jste tím splnili podmínky pro snížení (osvobození) úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte 

ve školní družině, 

 

úplatu promíjím na období  ……………………………………….. 

 

 

 

 

Datum 

 

(běžné razítko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis) 

 

titul, jméno, příjmení 

ředitel školy 

 

      

 
 

 

 

 


