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Směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině 
 

1. Tato směrnice je vydána ředitelem školy podle § 123, odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

2. Úplatu za zájmové vzdělávání stanovuje ředitel školy.  
3. Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování 

účastníků ŠD, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům žáků. 
4. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD za jednoho účastníka 

stanoví ŘŠ na základě výše neinvestičních nákladů za předcházející kalendářní rok. 
Tato částka platí i pro každého dalšího účastníka v případě docházky sourozenců do 
školní družiny. 

5. Poplatek je splatný předem; platí se ve třech splátkách (vždy k 25. dni v prvním měsíci 
splátky)  - za období září až prosinec, leden až březen, duben až červen.  

6. Pokud za účastníka není zaplacen poplatek, vychovatelka ŠD o tom uvědomí ŘŠ 
nejpozději do jednoho měsíce; ŘŠ může rozhodnout o případném vyloučení účastníka 
z ŠD. 

7. Úplata může být snížena nebo prominuta účastníkovi, pokud je společně posuzovanou 
osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č.117/1995 Sb., o sociální 
podpoře, pobírá jeho zákonný zástupce; ten je povinen doložit příslušné potvrzení 
úřadu práce a dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen. 

8. Po předložení písemné žádosti o snížení nebo prominutí poplatku za ŠD, kopie 
rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku a kopie prokazující, že je 
příslušný příplatek vyplácen, rozhodne ŘŠ podle vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání v platném znění a podle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném 
znění o snížení nebo prominutí poplatku.  

9. Údaj o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání je veden v dokumentaci 
účastníka v ŠD. 

10. Tato směrnice byla projednána na jednání pedagogické rady dne 20.4.2022 a nabývá 
účinnosti dne 1.9.2022. 
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