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1) Úvodní ustanovení 
 
Ředitelka školy stanoví 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 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, ve znění pozdějších předpisů a její výše, 
která respektuje § 14 uvedené vyhlášky. 
 

2) Splatnost úplaty 
 

a)  Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno zpravidla za úplatu. Úplatu hradí,   
není-li částečně 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 škole, není-li dále stanoveno jinak  bezhotovostně předem 
za období září – prosinec a období leden – červen. 

c)   Při zahájení školního roku nebo přijetí žáka k pravidelné denní docházce do školní 
družiny v průběhu měsíce je příspěvek splatný do 5. pracovního dne od zahájení docházky. 

d) Pokud není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD informuje ŘŠ nejpozději do 1 
měsíce. Ředitelka školy rozhodne i o případném vyloučení ze školní družiny. 
 

3) Výše úplaty 
 
a)  Výše úplaty je stanovena měsíční částkou, kterou stanoví svým rozhodnutím pro 
     vymezené období ředitelka 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) Výše úplaty činí měsíční 130,- Kč na 1 žáka. 

Pro pobyt žáka jen v ranním bloku družiny je částka úplaty stanovena na 30,- Kč na 1 žáka.  
d)  Ředitelka školy je oprávněna změnit výši úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní 
     družině. Pokud ke změně dochází v průběhu období, na které již byla dříve rozhodnutím    
ředitelky školy výše úplaty stanovena, bude změna výše úplaty zveřejněna do 15. dne 
měsíce předcházejícího měsíci se změněnou výší úplaty. 

 



4) 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 
předpisu 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. Zákonný zástupce doloží příslušné potvrzení úřadu 
práce. Dále pak musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen. 

c)  O snížení nebo prominutí úplaty rozhodne ředitelka školy jako osoba pověřená výkonem   
státní správy, pokud skutečnosti uvedené v odstavci a) a vyplácení příspěvku uvedeného v 
odstavci b) plátce ředitelce prokáže. 

d)  Zákonný zástupce dítěte předloží písemnou žádost s uvedením důvodů, kopie rozhodnutí     
      úřadu práce a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příspěvek vyplácen. 
 e)  Podání žádosti o snížení nebo prominutí úplaty nemá odkladný účinek. 

   f)  ŘŠ rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku. 
 g) Údaj je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.  

 
 
5) Sankce při neuhrazení úplaty, vrácení úplaty 
 
a)  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 celého měsíce na žádné činnosti družiny. 

 
d) Úplata, která v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci a) může být plátci vrácena, 

bude plátci vyplacena do 5. pracovního dne po rozhodnutí ředitelky školy o vrácení úplaty, 
nebo bude přijata jako úhrada za další zájmové vzdělávání žáka plátce. 

 
 
Příloha: vzor žádosti o úpravu výše úplaty (snížení nebo prominutí) za zájmové vzdělávání ve 
školní družině 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Žádost o úpravu výše úplaty (snížení nebo prominutí) za zájmové vzdělávání ve školní 
družině  
dle § 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, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 

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: ............................................................................................................... 
jméno a příjmení: ............................................................................................................ 
na období od: ........................................ do: ................................................................... 
 
 
Prohlášení žadatele: 
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé. 
 
 
 
 
 
 
V Plzni  dne :……………….     podpis žadatele:…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha žádosti: Kopie oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory – sociálního 
příplatku vystavené úřadem práce – pracovištěm státní sociální podpory 
 


