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Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 

Směrnice o úplatě školní družiny 

Číslo dokumentu: 124 Účinnost: 1. 9. 2022 Spisový/Skartační znak: 1.1.3 / A10 

Schválil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy 

Změny:  Č. j. ZŠ a MŠ N. Ř. 212/2022 

 
Tato směrnice vychází z § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s 
vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.  
 
Čl. 1  
Úvodní ustanovení 
 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za pobyt ve školní družině, možnost snížení či 
prominutí a podmínky splatnosti úplaty. 
 

Čl. 2 
Výše úplaty 

 

 Příspěvek zákonných zástupců na žáka činí 80,- Kč/měsíc na jedno dítě. Tato částka 
platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Pokud je 
v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, 
úplata se poměrně sníží (80,- děleno počtem pracovních dní x počet dní provozu). 

 

 Poplatek platí zákonný zástupce i za žáka, který dochází do ŠD nepravidelně. 
 

 V případě ukončení docházky žáka do ŠD se vrátí zákonnému zástupci žáka poměrná 
část příspěvku. 

 
Čl. 3 
Úhrada úplaty 
 

 Poplatek vybíráme bezhotovostně zasláním 
o na účet 2001113110 / 2010 
o v poznámce uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje 

 

 Poplatek vybíráme jednorázově za období září – červen, tedy na celý školní rok (10 
splátek) se splatností k 20. září. 
 

 V případě potřeby je možné stanovit splátkový kalendář po dohodě s ředitelem školy. 
 

http://www.skola.novarise.cz/
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Čl. 4 
Snížení nebo prominutí úplaty 
 

 O snížení či prominutí úplaty za školní družinu rozhoduje ředitel školy. 
  

 Úplata za školní družinu může být snížena nebo prominuta, jestliže  
o účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek 

pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,  
o účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči 

podle zákona o sociálních službách, nebo  
o účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnosti 
prokáže řediteli. 
 

Čl. 5 
Řízení o snížení nebo prominutí úplaty 
 

 Žadatel o prominutí úplaty (zákonný zástupce dítěte) podá k ředitelství školy 
písemnou žádost s uvedením důvodů a kopii dokladů, které prokazují, že je mu 
příslušný příspěvek vyplácen. 

 

 Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní 
družině. 

 
Čl. 6 
Postup při neuhrazení úplaty 
 

 Pokud zákonný zástupce po opakovaném písemném vyzvání neuhradí úplatu za 
pobyt ve školní družině, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky do 
školní družiny. 

 
 
 
 
 
 
V Nové Říši 23. 8. 2022 
 
 

…..………………………………….. 
Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy 
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