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Obecná ustanovení 

 

V souvislosti se zájmovým vzděláváním, které škola poskytuje ve školní družině v souladu s § 111 odst. 1 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

podle § 123 odst. 4 uvedeného zákona vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici o výši úplaty účastníka zájmového 

vzdělávání ve školní družině. 

Předmětem směrnice je stanovení podmínek úplaty, které vycházejí z ustanovení § 11 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb.,  

o zájmovém vzdělávání, a její výše, která respektuje § 14 uvedené vyhlášky. 
 

1) Splatnost úplaty 

 

a) Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno zpravidla za úplatu. Úplatu hradí, není-li prominuta, rodiče žáka 

nebo jiný zákonný zástupce žáka (dále jen plátce) za zájmové vzdělávání žáka, který je přijat k pravidelné denní docházce. 

b) Plátce hradí úplatu na účet školy; není-li dále stanoveno jinak, do 20. září daného roku platí 400,- Kč, pak do 20. ledna 

600,- Kč. 

 

2) Výše úplaty 

 

a) Výše úplaty je stanovena měsíční částkou, kterou stanoví svým rozhodnutím pro vymezené období ředitel školy. 

b) Měsíční výše úplaty, kterou je plátce povinen uhradit, není závislá na počtu dní, ve kterých se žák v průběhu měsíce 

účastní činnosti družiny. 

c) Ředitel školy je oprávněn změnit výši úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině. Pokud ke změně dochází  

v průběhu období, na které již byla dříve rozhodnutím ředitele školy výše úplaty stanovena, bude změna výše úplaty 

zveřejněna do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci se změněnou výší úplaty. 

 

3) Snížení nebo prominutí úplaty 

 

a) Úplata může být snížena nebo prominuta, jedná-li se o žáka, který je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální 

příplatek, jenž podle zvláštního právního předpisu1 pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 

b) Úplata může být snížena nebo prominuta, jedná-li se o žáka, který má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. 

c) Úplata podle ustanovení odst. a) se sníží na 50 % stanovené výše úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, 

podal-li plátce žádost o úpravu výše úplaty za prvého nebo druhého žáka, který se účastní zájmového vzdělávání  

ve školní družině. 

d) Úplata podle ustanovení odst. a) se promine, podal-li plátce žádost o úpravu výše úplaty za třetího a dalšího žáka,  

který se účastní zájmového vzdělávání ve školní družině. 



e) O snížení nebo prominutí úplaty rozhodne ředitel školy jako osoba pověřená výkonem státní správy, pokud skutečnosti 

uvedené v odstavci a) a vyplácení příspěvku uvedeného v odstavci b ) plátce řediteli prokáže. 

f) Podání žádosti o snížení nebo prominutí úplaty nemá odkladný účinek. 

 

§ 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb. 

 

 

4) Sankce při neuhrazení úplaty, vrácení úplaty 

 

a) V případě, že plátce úhradu nezaplatí ve stanoveném termínu, bude vychovatelkou vyrozuměn o potřebě uhradit úplatu 

nejpozději do konce měsíce, za který je úplatu povinen uhradit, a možnosti vyřazení žáka ze zájmového vzdělávání ve školní 

družině. 

b) V případě, že plátce dlužnou částku v termínu uvedeném v odstavci a) neuhradí, rozhodne ředitel školy o vyřazení žáka  

ze zařízení. 

c) Vrácení úplaty, kterou plátce uhradil, bude provedeno na základě písemné žádosti plátce v případě, že žák před začátkem 

měsíce ukončí docházku do školní družiny nebo bude na daný měsíc omluven a neúčastní se v průběhu měsíce na žádné 

činnosti družiny. 

d) Úplata, která v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci c) může být plátci vrácena, bude plátci vyplacena  

do 5. pracovního dne po rozhodnutí ředitele školy o vrácení úplaty, nebo bude přijata jako úhrada za další zájmové 

vzdělávání žáka plátce. 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Schmied 

       ředitel školy    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: vzor žádosti o úpravu výše úplaty (snížení nebo prominutí) za zájmové 

vzdělávání ve školní družině 

Číslo jednací: 11/ 2006 – příloha č.1 

Datum vyhotovení: 13. 7. 2006 

Platnost od: 1. 9. 2006 

Zpracovala: Mgr. Milena Borovková, zástupkyně ředitele 

Schválil: Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice 
Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

tel: 387966162, 387966167, fax: 387966162 

hospodarka@zs-hluboka.cz 

IČO: 75000199 

 

 
Příloha č. 1 ke směrnici Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině 

 

Žádost o úpravu výše úplaty (snížení nebo prominutí) za zájmové 

vzdělávání ve školní družině 
podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a 

jiném vzdělávání, a podle 

§ 11 odst. 3 a) vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

 

I. Údaje o žadateli – plátci úplaty 
Jméno a příjmení: .......................................................................... 

Trvalé bydliště: ................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

II. Údaje o dítěti – účastníku zájmového vzdělávání ve školní družině 
Jméno a příjmení: .......................................................................... 

Datum narození: ......................................................... Třída: ....................... 

Trvalé bydliště: ................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

III. Údaje o dalších společně posuzovaných osobách v domácnosti 
Manžel/ka (druh/družka) 

Jméno a příjmení: .......................................................................... 

Další děti 

Jméno a příjmení: ......................................................... Datum narození: ....................... 

Jméno a příjmení: ......................................................... Datum narození: ....................... 

Jméno a příjmení: ......................................................... Datum narození: ....................... 

Počet společně posuzovaných osob v domácnosti: 

Sociální příplatek je přiznán podle ustanovení zákona č. 117/1995 S., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

Jméno a příjmení: .......................................................................... 

na období od: ........................................ do: ................................................... 

 

Prohlášení žadatele: 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé. 

V Hluboké nad Vltavou dne : podpis žadatele: 

Příloha žádosti: Kopie oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory – sociálního 

příplatku vystavené úřadem práce – pracovištěm státní sociální podpory 
 

 

 

Mgr. Jaroslav Schmied 

       ředitel školy    



 

 


