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Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž 

Hlavní 78 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 

Č.j.:    4  /2013   spisový znak  A.  ŠD                                                        skartační znak  A  10 

Vypracoval:                                                               Mgr. Dagmar  Rezková, ředitelka školy 

Schválil:                                                                Mgr. Dagmar  Rezková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 26.8.2013 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 

 
     

V souladu s §123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění 
 

stanovuji vybírání úplaty za vzdělávání ve školní družině od 1.9.2013 na výši 50,-Kč 
měsíčně. 

 
Tato částka je stanovena na základě vyhlášky č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání a nepřekračuje 
120% průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce. 
 
Výši úplaty za vzdělávání je možno dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. snížit nebo prominout, jestliže: 

a) účastník nebo jeho 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, nebo 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 
zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

Možnost snížení nebo prominutí úplaty je podmíněna doložením žádosti a potvrzením o pobírání 
sociálních dávek. 
 
 
2. Podmínky úplaty 
 
2.1 Poplatek se platí vychovatelce v hotovosti.  
      Úplata je splatná předem, platí se ve třech splátkách – za období září až prosinec, leden až            
      březen a duben až červen. 
      Poplatek je splatný předem : do 25.9. za období  září až prosinec, do 25.1. za období od   
      ledna do března  a do 25.4. za období od dubna do června . 

 
2.2 Pokud za dítě není poplatek uhrazen, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí  
      ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o   
      případném vyloučení žáka ze školní družiny. 
 
 
 
 V  Prusinovicích     dne   26.8.2013 
                                                                                              
 
         
 
Mgr. Dagmar  Rezková 
ředitelka školy 


