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1
Příloha ke směrnici o úplatě za školní družinu – Stanovení výše
úhrady

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji na období od
1. 1. 2021 pro žáky školní družiny úplatu za 1 měsíc 100 Kč. Výpočet procentového podílu
skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů bude prováděn po roční uzávěrce
kalendářního roku a výpočet bude přílohou této směrnice.
Úplata bude prominuta, pokud:
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.
Úplata za školní družinu je hrazena měsíčně. Žáci, kteří se zároveň stravují ve školní jídelně, hradí
úplatu za ŠD jako součást úhrady stravného. (VS 2041…). Žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD, ale
nestravují se ve školní jídelně, hradí úplatu za ŠD měsíčně (inkasem nebo složenkou, VS 418…).
Splatnost je do 20. dne následujícího měsíce.
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů,
úplata se účastníkovi poměrně sníží.
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