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Základní škola Nižbor, okres Beroun 

Školní 25, 267 05 Nižbor 

IČO 75030047        Tel.  311 693 265 

 

 

Směrnice pro stanovení výše úplaty za školní družinu  

ve školním roce 2020/2021 

 

Výši úplaty a podmínky platby stanovuje ředitelka školy. 

Dle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a §11 a 14 vyhlášky 74/2005 Sb., 
v platném znění, o zájmovém vzdělávání je výše úplaty stanovena měsíční částkou, kterou určuje 
touto vnitřní směrnicí ředitelka školy pro vymezené období.  

Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů ve školní družině a podmínky úplaty s účinností od 1. 9. 2020 následovně: 

 

1. Výše poplatku 

Stanovený poplatek za školské služby - školní družinu (ranní i odpolední) činí 

 200,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny za jeden kalendářní měsíc, ve kterém 
dítě pravidelně využívá služeb ranní nebo odpolední školní družiny na základě přihlášky 
zákonných zástupců. 

 100,- Kč za mimořádnou nepravidelnou docházku v délce trvání do 2 týdnů v měsíci. 

Měsíční výše úplaty není závislá na počtu dní a počtu hodin, ve kterých se žák zapsaný 
k docházce do ŠD v průběhu měsíce skutečně účastnil činnosti družiny. Výše úplaty zůstává 
stejná i v měsících, kdy jsou jiné než hlavní prázdniny. 

Poznámky: 

• Tyto částky platí pro každé dítě, a to i v případě docházky sourozenců do školní družiny. 
• Organizačně není školní družina dělena na směny, tzn. poplatek je jednorázový, i když 

žák pravidelně navštěvuje pouze ranní ŠD nebo pouze odpolední ŠD. 

            

2. Splatnost a způsob úhrady poplatku 

Poplatky jsou přednostně splatné na účet číslo 107- 8304450277 / 0100. Ve zprávě je nutné uvést 
jméno dítěte. 

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti vychovatelce školní družiny oproti vydání příjmového 
dokladu ve stejném termínu platném pro úhradu na účet školy. 

 Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je během školního roku splatná ve 
dvou splátkách: 

-  za období září až leden uhraďte částku ve výši 1.000,- Kč nejpozději do 30. 9. 2020 

-  za období únor až červen uhraďte částku ve výši 1.000,- Kč nejpozději do 28. 2. 2021 
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 Úplata za mimořádnou nepravidelnou docházku v délce do 2 týdnů v měsíci je splatná 
do 3. dne nástupu dítěte do školní družiny. Úplatu lze uhradit vychovatelce hotově oproti 
příjmovému dokladu nebo na výše uvedený účet školy. 

Pokud za dítě není ke dni splatnosti uhrazena stanovená úplata, vychovatelka školní družiny o 
tom uvědomí ředitelku školy, která může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní 
družiny. 

 

3. Prominutí poplatku 

Příspěvek může být snížen nebo prominut na základě písemné žádosti zákonného zástupce 
žáka, pokud 

a)  je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního 
právního předpisu par. 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 

b)  dítě nebo žák má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle 
zvláštního předpisu par. 37 až 39 a par. 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) nezpochybnitelně prokáže ředitelce školy.  

c.) Údaj o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání je veden v dokumentaci žáka 
školní družiny. 

 

4. Počty žáků ve školní družině 

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Činnost družiny je určena pro žáky 
prvního stupně základní školy Nižbor přihlášené k pravidelné docházce. Přednost mají vždy žáci 
nižšího ročníku. V ZŠ Nižbor jsou zřízena tři oddělení školní družiny. 

• Oddělení se naplňují do počtu max. 25 účastníků přihlášených k pravidelné docházce. 
• Ranní družina se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků. 

 

 

  

 

Směrnici vydala: Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy v Nižboru dne: 24. srpna 2020 

Projednáno na Pedagogické poradě dne 26. srpna 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. září 2020 


