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Doplnění věty za bod d) 

 
 
 
 
 
Ředitelka školy na základě ustanovení § 123 odst. 2 a 4 školského zákona a v souladu 
s ustanovením § 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění 
vydává tuto směrnici. 
 
 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je hrazena zákonným zástupcem žáka.  
 
 
 
 
 
 

II. 
Podmínky úplaty 

 

 
Úplata je stanovena ve výši   60 Kč na měsíc. Úplata  je  hrazena pololetně (300 Kč) 
prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet školy.                                                  
Úplata pro děti, které navštěvují ŠD 1 den v týdnu činí 12 Kč za měsíc (60 Kč za pololetí). 
Úplata pro děti, které navštěvují ŠD 2 dny v týdnu činí 24 Kč za měsíc (120Kč za pololetí). 
Docházka od 3 dnů v týdnu se již považuje za pravidelnou docházku a úplata je hrazena 
v plné výši. 
Splatnost úplaty: 
a) za 1. pololetí (září – leden) je do 15. října. 
b) za 2. pololetí (únor-červen) je do 28. února. 
 

Úplata v době hlavních prázdnin činí 20 Kč denně. Úplata musí být uhrazena do 30. 6. 
bezhotovostním převodem na účet školy. Úplata bude vrácena pouze v případě nemoci 
žáka. 

 
 
V případě nedodržení termínu splatnosti úplaty bude zákonný zástupce upozorněn písemnou 
upomínkou. Pokud během následujících 14 dnů zákonný zástupce nezaplatí, může být žák 
tímto dnem ředitelem školy vyřazen z docházky do školní družiny. Neuhrazená úplata bude 
vymáhána dle směrnice pro hospodaření s majetkem č. j:ZSHDKOM385/2011. 



 
 

III. 
Prominutí úplaty 

 
Úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině lze prominout žákovi v těchto případech: 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci 
v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 
zákona o sociálních službách, nebo 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
podle zákona o státní sociální podpoře 

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 
d)účastník je dítětem zaměstnance školy, je žákem 2. stupně a rozsah docházky je 
maximálně 30 minut denně.  

O prominutí úplaty rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce 
žáka. 
 
 
 
 

IV. 
Způsob úhrady úplaty 

 
 Informace o způsobu provedení platby (číslo účtu, variabilní a specifický symbol platby) 
obdrží rodiče při zápisu dítěte do ŠD. 
V případě odhlášení dítěte v průběhu školního roku je úplatek vrácen za celé měsíce 
následující po datu změny na odhlašovacím lístku. 
 
 
 

V. 
Závěrečná ustanovení a účinnost 

 
Tento vnitřní předpis projednala Pedagogická rada dne 27. 1. 2015 
 
Tento vnitřní předpis vstupuje v účinnost dne 29. 1. 2015 
 
 
 
 
 
 
V Horažďovicích dne 15. 4. 2016                                      ……………………………………. 
                                                                                                   Mgr. Marcela Šmrhová 
                                                                                                      ředitelka školy 


