
Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, Tišnov 666 01,
příspěvková organizace

Organizační řád školy

část:

47. SMĚRNICE PRO STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA
ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Č.j.: /2023
Vypracovala: Blanka Jebáčková vedoucí školní družiny
Schválila: PaedDr. Radmila Zhořová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne 23.1. 2023
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2. 2023
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.2. 2023
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků,
které tvoří součást tohoto předpisu.

Výši úplaty a podmínky platby stanovuje ředitelka školy.
Dle § 123, ods. (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  následovně:

1. Výše poplatku

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

 pro I. pololetí školního roku 2022/2023 150,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní
družiny za jeden kalendářní měsíc, ve kterém dítě pravidelně užívá služeb ranní nebo
odpolední školní družiny na základě přihlášky zákonných zástupců

 pro II. pololetí školního roku 2022/2023 200,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní
družiny za jeden kalendářní měsíc, ve kterém dítě pravidelně užívá služeb ranní nebo
odpolední školní družiny na základě přihlášky zákonných zástupců

 pro I. pololetí školního roku 2022/2023 75,- Kč za jeden kalendářní měsíc v případě
mimořádné nepravidelné docházky v délce trvání do 12 dnů v měsíci



 pro II. pololetí školního roku 2022/2023 100,- Kč za jeden kalendářní měsíc v
případě mimořádné nepravidelné docházky v délce trvání do 12 dnů v měsíci.

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
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. Výše úplaty se úměrně zkracuje v
případě, kdy je činnost školní družiny uzavřena z mimořádných důvodů.

2. Splatnost a způsob úhrady poplatku

Poplatky jsou přednostně splatné na účet ZŠ u MONETA Money Bank 161857929/0600
nebo hotově v kanceláři školy u ekonomky paní Adamcové. Při platbě bankovním
převodem je nutné uvést do kolonky „zpráva“ jméno dítěte.

 Poplatky za ŠD jsou splatné ve dvou splátkách:

- za období září až leden je nutné částku ve výši 750,- Kč nejpozději do 30. 9. 2022
- za období únor až červen je nutné částku ve výši 1000,- Kč nepozději do 28. 2.2023

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

3. Prominutí poplatku

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

a.) účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v
hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b.) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle
zákona o sociálních službách,

c.) účastních svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb
dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

d.) je žák dlouhodobě nemocen.

Doklad o snížení nobo prominutí úplaty je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

Směrnici vydala: PaedDr. Radmila Zhořová, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti:  1.2. 2023
Směrnice nabývá účinnosti: 1.2. 2023


