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Na základě ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7,
9, 11, 13 a 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
vydávám jako statutární orgán školy tuto
směrnici ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině.
1. Úvodní ustanovení








Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu, která je hrazena zákonným
zástupcem žáka.
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na období školního roku
od 1. září do 30. června
Od úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je osvobozen žák, který navštěvuje
školní družinu v rámci povinné organizace vzdělávání stanovené jeho denním rozvrhem
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.
Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.
Přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
Součástí přihlášky žáka k činnosti školní družiny je písemné sdělení zákonných zástupců
žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny.

2. Výše úplaty ve školní družině



Výše úplaty se touto směrnicí stanovuje maximálně do výše 120 % skutečných průměrných
neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
Výše úplaty za činnost školní družiny se stanovuje pro období od 1. září do 30. června při
celotýdenní docházce na 70,- Kč na žáka a měsíc a 35,- Kč pokud žák navštěvuje ŠD méně
než 5 dnů v týdnu.

3. Splatnost úplaty
Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD je během školního roku 2021/2022 rozdělena do tří splátek:


Za období září až prosinec se splatností k 20. 9. 2021, a to 280,- Kč za pravidelnou
docházku do ŠD /70,- Kč za měsíc.
Za období září až prosinec se splatností k 20. 9. 2021, a to 140,- Kč za nepravidelnou
docházku do ŠD 7méně než 5 dnů v týdnu / 35,- Kč za měsíc.



Za období leden až březen se splatností k 20. 1. 2022, a to 210,- Kč za pravidelnou
docházku do ŠD /70,- Kč za měsíc.
Za období leden až březen se splatností k 20. 1. 2022, a to 105,- Kč za nepravidelnou
docházku do ŠD 7méně než 5 dnů v týdnu / 35,- Kč za měsíc.



Za období duben až červen se splatností k 20. 4. 2022, a to 210,- Kč za pravidelnou
docházku do ŠD /70,- Kč za měsíc.
Za období duben až červen se splatností k 20. 4. 2022, a to 105,- Kč za nepravidelnou
docházku do ŠD 7méně než 5 dnů v týdnu / 35,- Kč za měsíc.
Úplatu za zájmové vzdělávání hradí zákonný zástupce žáka.

4. Vrácení úplaty




Vrácení úplaty, kterou plátce uhradil, bude provedeno na základě písemné žádosti zákonného
zástupce, a to pouze v případě, že žák bude před počátkem dalšího měsíce zákonným
zástupcem ze ŠD odhlášen nebo bude daný měsíc omluven a nezúčastní se v průběhu celého
měsíce žádné činnosti ŠD.
Úplata, která může být v souladu s uvedenými podmínkami plátci vrácena, bude vyplacena do
5. pracovního dne po rozhodnutí ředitelky školy o vrácení úplaty, nebo bude přijata jako úhrada
za zájmové vzdělávání v ŠD pro další období.

5. Snížení nebo prominutí úplaty


snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání ve školní družině, zejména v případě
dětí se sociálním znevýhodněním rozhoduje podle § 123 odstavce (4) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, ředitelka školy.



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
ředitelce.

6. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku






Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů,
kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské
péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle
ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení nebo
prominutí poplatku.
Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

6.1. K tomuto řízení zákonný zástupce žáka dokládá:




vyplněnou žádost, kterou obdrží v ředitelně školy
doloží originál Oznámení o přiznání (změně) sociálního příplatku platný pro příslušné čtvrtletí
z ÚP
převzetí Rozhodnutí o osvobození potvrdí podpisem

6.2. Termíny k podání žádosti
Termín k podání žádosti na 3. čtvrtletí je do 5. září daného roku. Zákonný zástupce předkládá oznámení
o přiznání (změně) sociálního příplatku na 3. čtvrtletí (červenec, srpen, září) – platnost od 1. července.
Další termíny k předložení dokladu jsou:




do 15. listopadu
do 15. února
do 16. května

Nevznikne-li zákonnému zástupci nárok na sociální příplatek nebo neprokáže-li pobírání sociálního
příplatku pro dané období, je povinen školné uhradit v plné výši částku 70,- Kč měsíčně při celotýdenní
docházce a 35,- Kč, pokud žák navštěvuje ŠD méně než 5 dnů v týdnu.

7. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Zrušuje se Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ze dne 1. 9. 2019.
Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny.
Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 14. 9. 2021. Její změny se provádějí písemným dodatkem při
každé změně podmínek pro úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině.

V Jindřichově dne 14. 9. 2021

……………………………………………..
Lenka Zavadilová
vedoucí vychovatelka ŠD

………….…………………………………….
Mgr. Bc. Jana Lysáková
pověřená vedením školy

