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Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim 
 příspěvková organizace 

se sídlem Školní 275, Nasavrky 

  

46. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Č.j.:    Spisový / skartační znak     3/2022                    A.1.          V5 

Vypracoval: Mgr. Renata Odvárková, ředitelka školy  

Vydal: Mgr. Renata Odvárková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne       19. 1. 2022 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 2. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 2. 2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 
 

     

 

1. Stanovení výše úplaty ve družině 
 

a) Ředitelka školy stanovuje příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů ve školní družině za jedno dítě s účinností od 1. 2. 2022.  Tato částka platí i pro 
každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. 
 

b) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 
aa) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci        
v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
bb) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 
zákona o sociálních službách, nebo 
cc) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 
 

c) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 
5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. 

 

 

2. Ekonomické podmínky 
 

a) Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až 
prosinec a leden až červen.  
 

b) Úplata se platí převodem na účet školy. Přehled vede účetní školy. 
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c) Pokud za dítě není úplata uhrazena, vyrozumí účetní školy ředitelku školy nejpozději do 
jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném ukončení docházky žáka 
do školní družiny. 
 
 

 4. Závěrečná ustanovení 
     

a) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 2. 2022 
 
 
 
Nasavrky 5. 1. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Renata Odvárková  
ředitelka školy 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
- stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině 
- rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) úplaty   
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Příloha č. 2 - Stanovení úplaty 
 
Označení školy 
 
Č.j.:     188/22/ZŠ Na     

 
Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině 
 
 
Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)   
 

stanovuji 
 
ke dni 1. 9. 2022 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 200 Kč měsíčně.  
 
   
 
 
 
V Nasavrkách dne 29. 8. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Renata Odvárková 
ředitelka školy 
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Příloha č. 2. -  Prominutí úplaty  
 
 
Panu - paní (žadateli) 

          
Č.j.:         /2022  

 
Prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 
 
Vážená paní (vážený pane), 
 
obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině vašeho 
dítěte  ________ (jméno, příjmení, datum narození) doloženou potvrzením o pobírání 
příspěvku, uvedeného v § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném 
znění. Vzhledem k tomu, že jste tím splnili podmínky pro snížení (osvobození) úplaty za zájmové 
vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině, 
 

úplatu promíjím na období  od – do. 
 
 
 
 
V ________________ dne _________________ 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Renata Odvárková 
ředitelka školy      

 


