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Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu.   

 
Podmínky úplaty za školní družinu a školní klub jsou stanoveny v § 123, odst. (4) zákona 
č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
 a v § 11, 13 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 
I. 

(1) Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. 
(2) Splatnost úplaty je stanovena za měsíce září, říjen, listopad a prosinec nejpozději       
 do 30. září daného roku. Za měsíce leden, únor, březen, duben, květen a červen    
 nejpozději do 31. ledna příslušného roku. Na základě zdůvodněné žádosti může být 
 rozdělena do více splátek. 
(3) Úplata muže být snížena nebo prominuta na základě písemné žádosti žákovi, 
a)  pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle 

zvláštního právního předpisu (§ 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře) pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, 

b)  pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle 
zvláštního právního předpisu (§ 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb.)a tento příspěvek 
nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení 
příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce základní školy. 

 (4) Úplata může být také snížena v případě žáků se sociálním znevýhodněním (§ 16 odst. 4 
 školského zákona). 

II. 
(1) Výše měsíční úplaty ve školní družině je stanovena na částku 200,- Kč a ve školním klubu 
 na 150,- Kč. 
(2) Pokud se žák přihlásí do školní družiny nebo školního klubu dodatečně, úplata je vybírána 
 za období plánované docházky. 
(3) Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka. 
(4) Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školní družiny nebo školního klubu, bude mu 
 vrácena úplata za celé měsíce následující po odhlášení z docházky. 
(5) Při příležitostném umísťování žáků do školní družiny a klubu je částka za žáka a návštěvu 
 stanovena na 15 Kč v družině a 20 Kč ve školním klubu. Tato částka se vybírá při každém 
 vstupu. 

III. 
Prodlení a neuhrazení úplaty: 
V případě prodlení zákonného zástupce se zaplacením úplaty za školní družinu a školní klub 
dle čl. I. a II. této směrnice má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 
0,05% za každý i započatý den prodlení.  
 
  Mgr. Marcela Pavlíková 
   ředitelka školy 


