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Vnitřní směrnice o platbě za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině  

Č. j. : ZšTr/271/2021 
Spisový znak: A5 
Účinnost od: 01. 09. 2021 
Počet příloh:- 
Změny:- 
 
     Směrnice je vydána v souladu s par. 123 odst. 4 zákona č. 561//2004 Sb. o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s par. 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb. 
o zájmovém vzdělávání. 
 
Úplata za zájmové vzdělání ve školní družině se stanoví takto: 
 
1. úplatu za zájmové vzdělávání žáka ve ŠD tvoří základní částka, která se stanoví při přijetí žáka 
do školní družiny k začátku školního roku 
 
2. základní částka se stanoví na daný školní rok 

 
3. výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 120% skutečných průměrných měsíčních 
neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém školním roce 
 
4. na daný školní rok je stanovena základní částka ve výši 100,- Kč za měsíc a žáka. Tato 
částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. 
 
5. osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce žáka: 
a) který pobírá sociální příspěvek (par. 20-22 zákona č.117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže 
ředitelce základní školy (oznámení o přiznání dávky sociální podpory nebo rozhodnutí o změně 
výše sociálních příplatků vydané odborem státní sociální podpory Úřadu práce v Olomouci, nebo 
jinak prokáže ředitelce školy) 
b) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (par. 36-43 zákona č. 
117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy 
 
6. zákonnému zástupci žáka, který nedocházel do ŠD z omluvených důvodů ani jeden den 
příslušného kalendářního měsíce, bude snížena základní částka na 50,- Kč za daný měsíc 
 
7. zákonnému zástupci žáka, který se účastní pravidelného vzdělávání ve školní družině 1-2 dny v 
týdnu (nebo pouze ranní družina), je stanovena úplata ve výši 50,- Kč/měsíc 
 
8. pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka ŠD o tomto uvědomí ředitelku školy 
nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze 
školní družiny. 
 
9. v době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených 
žáků není nižší než 8 
 
10. výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny 
 
11. v případě přerušení provozu ŠD se úplata poměrně sníží 
 



12. úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec 
(termín splatnosti oznamuje vedoucí vychovatelka daný školní rok) a leden až červen (termín 
splatnosti oznamuje vedoucí vychovatelka daný školní rok) 
 
13. vybíráním úplaty je pověřena vedoucí vychovatelka ŠD 
 
14. evidence o poplatcích vede vedoucí vychovatelka ŠD 
 
15. převzaté školné včetně seznamu bude vzato do pokladny ZŠ nejpozději poslední den v 
kalendářním měsíci 
 
16. doklady pro snížení nebo osvobození od úplaty budou zákonní zástupci žáka předkládat 
vychovatelce ŠD příslušného oddělení 
 
Platnost vnitřní směrnice o platbě za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině není časově 
omezena. 
 
V Tršicích dne 26. 8. 2021 
 
 
 
                                                                                                   …..................................................... 
                                                                                                               Mgr. Andrea Teplá 
                                                                                                       ředitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o.   


