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Ředitelka Základní školy a Mateřská školy Prace, příspěvková organizace,  

Školní 109, vydává směrnici k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině dle § 123 

odst. 2 a odst. 4, dále podle § 165 odst. 2i zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Zájmové vzdělávání v ŠD je poskytováno zpravidla za úplatu. 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 

Stanovení výše úplaty ve družině 

Výši úplaty stanoví ředitelka Základní školy a Mateřské školy Prace vždy na období školního 

roku a je stanovena tak, aby jeho výše nepřesáhla 30 % průměrných neinvestičních nákladů 

vynakládaných provozovatelem na jednoho žáka umístěného v tomto školském zařízení. 

Neinvestiční náklady jsou zejména náklady na energie, na služby, na opravy a údržbu a na 

vybavení školní družiny. 

 

Výše úplaty  

Pro školní rok 2020/2021 je stanovena měsíční úplata takto: 

 

150 Kč na jednoho žáka zařazeného v celodenní, tedy ranní i odpolední školní družině.  
 

Čl. III 

Placení úplaty 

Úplata za kalendářní měsíc je možná pouze bezhotovostně předem do 15. dne příslušného 

kalendářního měsíce na bankovní účet školy č. 115-8658140217/0100 pod přiděleným 

variabilním symbolem. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, 



může být ředitelkou školy rozhodnuto o jejím ukončení. V případě nepřítomnosti žáka ve 

školní družině se úplata nevrací. 

 

Čl. IV 

Osvobození od placení úplaty  

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

a) zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona 

pomoci v hmotné nouzi, 

b) zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách 

c) žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 

zákona o státní sociální podpoře 

a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc, přesahující 1 měsíc) může být také na 

základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka, předložené ředitelce školy, od placení 

úplaty na dané období upuštěno. 

  
 
 
 
 

V Praci, dne 23. 6. 2020 

  

         Mgr. Andrea Hrabáková

         ředitelka ZŠ a MŠ Prace 

 


