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Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hoštejn vydává na základě ustanovení § 123 odst. 

2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání tuto směrnici : 

 

Úvodní ustanovení 

 
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině (dále jen ŠD) je hrazena zákonným 

zástupcem dítěte. Částka je stanovena při zapsání žáka do ŠD. Úplata se pro příslušný školní 

rok stanoví pro všechny děti ve stejné výši.  

Vychovatelka školní družiny vždy seznámí vedoucí školní jídelny s aktuálními změnami 

v evidenci žáků školní družiny (odhlášení nebo přihlášení žáků)  

 

 

Stanovení výše úplaty ve družině 

 
Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit 

rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty 

překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém 

kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do 

skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního 

rozpočtu. 

 

Částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ZŠ a MŠ Hoštejn se s účinností od 1. 

září 2018 stanovuje na 30,- Kč za dítě za měsíc. 

 

Úplata je hrazena i tehdy, pokud se žák, který je přihlášen ve školní družině, celý měsíc 

neúčastní zájmového vzdělávání ve školní družině. 

 

 

Osvobození od úplaty 

 
Osvobozen od úplaty bude a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku 
pomoci v hmotné nouzi; b) zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 
příspěvku na péči (příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné 
fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci); c) rodič, kterému náleží zvýšení 
příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě 
osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. Tyto 
skutečnosti musí zákonný zástupce prokázat ředitelce školy do 5. dne následujícího 
měsíce (předloží kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování dávky hmotné nouze nebo 

potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek 

skutečně vyplácen) a zároveň s tím do tohoto data odevzdat žádost o osvobození od 
úplaty. Žádost o osvobození od úplaty je možné vyzvednout u ředitelky školy nebo 
provozářky školní jídelny. Pokud zákonný zástupce nepředloží ředitelce školy tento 
doklad ve stanoveném termínu, nebude od úplaty osvobozen. Pokud již úplatu 
v příslušném kalendářním měsíci uhradil, jedná se o úplatu podle práva, protože v době 
její úhrady nebyly splněny podmínky pro její osvobození. Právnická osoba vykonávající 
činnost školy nebo školského zařízení proto takovou úplatu nemusí zákonnému zástupci 
vracet. V případě, kdy byla v řádném termínu podána ředitelce školy žádost  



o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve 
než dnem, kdy rozhodne ředitelka školy o osvobození od úplaty. Pokud ředitelka 
mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen úplatu za kalendářní 
měsíc uhradit. Pokud ředitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec 
nenastane. 
 

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

 

V případě přerušení provozu ŠD po dobu celého měsíce (hlavní prázdniny) se úplata promíjí. 

 

Způsob úhrady platby 

 
Úplata v hotovosti se hradí provozářce školní jídelny a je splatná do posledního dne v 
měsíci. V případě platby inkasem je pro inkasní platbu stanovený 23. den v měsíci. 
Pokud 23. den v měsíci připadá na sobotu, bude inkaso provedeno v pátek 22., pokud 23. 
den připadá na neděli, bude inkaso provedeno v pondělí 24. Obdobně se bude 
postupovat, připadne-li 23. den v měsíci na svátek. Pokud platba inkasem z nějakého 
důvodu neproběhne (např. nízký zůstatek na účtu), bude zákonný zástupce vyzván k 
uhrazení částky v hotovosti do konce měsíce u provozářky ŠJ.  
 

Závěrečná ustanovení 

 
Částka úplaty ve výši 30 Kč je platná i pro následující školní roky, pokud nedojde ke změně 

její výše dodatkem k této směrnici nebo vydáním nové směrnice. 

 
Zrušuje se směrnice Úplata za zájmové vzdělávání ze dne 30.8.2005. 

 

Směrnice byla vydána dne 29.8.2018. 

 

Směrnice  nabývá účinnosti dnem 1.9.2018. 

 

 

 

 

 

                                                                Zpracovala: Mgr. Lenka Pchálková, ředitelka školy 

 

 


