
 Stanovení poplatku za školní družinu ve školním roce 2022/2023 

 

 Výše poplatku se oproti školnímu roku předcházejícímu NEMĚNÍ 

  
Výši úplaty a podmínky platby stanovuje ředitel školy vnitřní směrnicí, která je zveřejněna na 

webových stránkách školy: www.zsluziny.cz.  

 

Poplatek za ŠD se nezměnil od 1.9.2018 a činí:  

a) Výše úplaty respektuje § 14 vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Je stanovena 

měsíční částkou, kterou určuje svým rozhodnutím ředitel školy pro vymezené období.  

b) Měsíční výše úplaty není závislá na počtu dní, ve kterých se žák v průběhu měsíce skutečně 

účastnil činnosti družiny.  

c) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů ve školní družině s účinností od 1.9.2018 takto:  

 • 200 Kč měsíčně na jedno dítě přihlášené do ŠD  

 • 100 Kč za mimořádnou souvislou docházku v délce 1 až 2 týdnů  

 • 20 Kč na den za mimořádnou nepravidelnou 1 denní docházku  

 • 100 Kč měsíčně na jedno dítě, pokud je přihlášeno k docházce do ranní ŠD  

Tyto částky platí pro každé dítě, a to i v případě docházky sourozenců do školní družiny.  

 

d) Pokud se žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD, účastní činnosti zájmového 

kroužku zřízeného při školní družině (fotografický kroužek), hradí rodiče od 1.9.2018 

příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve výši 500 Kč za každé dítě na školní 

rok.  

 

Splatnost úplaty  

a) Úplata je během školního roku rozdělena do dvou splátek:  

- za období září až prosinec se splatností k 15.9., a to 800 Kč za pravidelnou docházku do 

ŠD, 400 Kč za pravidelnou docházku jen do ranní ŠD nebo 200 Kč za činnost pouze ve 

fotografickém kroužku  

 - za období leden až červen se splatností k 15.1., a to 1200 Kč za pravidelnou docházku do 

ŠD, 600 Kč za pravidelnou docházku jen do ranní ŠD nebo 300 Kč za činnost pouze 

v zájmovém kroužku  

b) Při přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD až v průběhu školního roku nebo k mimořádné 

souvislé docházce je příspěvek splatný do 5. pracovního dne od zahájení docházky.  

c) V případě mimořádné nepravidelné 1denní docházky je úplata splatná v tentýž den.  

d) Úplatu lze uhradit:  

• v hotovosti u hospodářky školy  

• složenkou, kterou plátci vydá vedoucí vychovatelka ŠD  

• převodem na účet školy – bankovní spojení: 2002760002/6000, variabilní symbol... (je 

přidělen školou), specifický symbol 1111, do poznámky uvést jméno a příjmení 

dítěte  

• výjimečná jednodenní docházka je hrazena vedoucí vychovatelce  

 

e) Pokud za pravidelně docházející dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ve 

spolupráci s hospodářkou školy o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. 

Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 


