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Směrnice k úplatě za výchovně-vzdělávací činnost ve školní družině 

 

 
 

Podle Zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání   

(školský zákon) a podle Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovuji následující pravidla: 

 

1. Úplata za výchovně-vzdělávací činnost ve školní družině je na období od 1. září 2020 stanovena ve výši 

200 Kč měsíčně. 

Výše úplaty dle paragrafu 14 vyhl.č. 74/2005 Sb., nepřesahuje 120% skutečných neinvestičních nákladů 

na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné činnosti. 

 

2. Úhrada se provádí na začátku školního roku jednorázově 1x 2000,- Kč nebo pololetně 2x 1000,- Kč 

nebo 200,- Kč měsíčně na účet do Školní pokladny. Platba se provádí předem. 

č.účtu pro Školní pokladnu: 222129360/0600 s použitím variabilního a specifického symbolu na 

základě registrace. 

 

3. Úplata může být snížena nebo prominuta (vyhláška č. 74/2005, §11, odst.3) účastníkovi, pokud je 

společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu 

pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba nebo účastníkovi, pokud má nárok na příspěvek 

na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. 

 

4. Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, podají ve škole žádost o osvobození na příslušném 

formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku. 

Formuláře jsou k dispozici u vychovatelek školní družiny. 

 

5. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (zákon č. 561/2004, § 164, odst. a). 

 

6. Úplata za výchovně-vzdělávací činnost ve školní družině je zákonnou platbou (pokud není vydáno 

rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena úplata ve stanoveném termínu a zákonní 

zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku účastníka 

do školní družiny.  

 

7. Pověřený pracovník pro vedení evidence plateb: 

 

Slabá Vladana, vychovatelka 

 

 S touto pracovnicí je uzavřena dohoda o hmotné zodpovědnosti. 

 

8. Tato směrnice je platná od 1.9.2020   

 

 

Ve Znojmě 28. srpna 2020               ----------------------------------------- 

                            Mgr.Romana Loydová 

                                  ředitelka školy 

 

 

 


