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Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. V souladu s § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zá kona a dá le podle § 11 až 14 vyhlá šky č. 74/2005
Sb., o zá jmovém vzdělá vá ní vydá vá ředitel školy pokyn k poskytová ní ú platy za vzdělá vá ní ve školní
družině.
2. Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytová ní ú platy za vzdělá vá ní ve školní družině a školním
klubu (dá le jen „ú plata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zá konní zá stupci žá ka škole, navštěvuje-li žá k
školní družinu nebo školní klub.

Čl. 2
Výše úplaty
1. Výši ú platy stanoví ředitel zá kladní školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační
tabuli zá kladní školy nejpozději do 30. června předchá zejícího školního roku. V případě přijetí žá ka v
prů běhu školního roku ozná mí ředitel zá kladní školy stanovenou výši ú platy zá konnému zá stupci při
přijetí žá ka.

2. Měsíční výše ú platy je stanovena v příloze tohoto pokynu ředitele: Příloha č. 1: Stanovení výše úplaty
ve školní družině

Čl. 3
Placení úplaty
1. Ú platu platí rodiče nebo jiní zá konní zá stupci žá ka (dá le jen „plá tce“) zařazeného do školní družiny.
2. Ú plata je vybírá na na pololetí a to takto:
v měsíci září na měsíce zá ří, říjen, listopad, prosinec, leden
v měsíci lednu na měsíce ú nor, březen duben, květen a červen.
3. Pokud rodiče odhlá sí své dítě ze ŠD během školního roku, uhrazená ú plata bude poměrem vrá cena.
3. Ú plata je splatná na ú čet školy: 78-850 445 02 47/0100 Komerční banka, a.s.
4. Při ú hradě na ú čet je zapotřebí uvedení jména dítěte (např.: Jan Nová k ú plata ŠD)

4. Pokud plá tce neuhradí ú platu podle tohoto pokynu včas nebo ve sprá vné výši, zaplatí plá tce pená le
ve výši 50 % dlužné čá stky.
5. Vybraná ú plata včetně pená le se stane součá stí rozpočtu školy.

Čl. 4
Osvobození od placení úplaty
Ř editel školy mů že snížit nebo od ú platy osvobodit na zá kladě písemné žá dosti zá konných zá stupců
žá ka, jestliže:
(a) ú častník nebo jeho zá konný zá stupce je příjemcem opakujících se dá vek pomoci v hmotné
nouzi podle zá kona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi);
(b) ú častníkovi nebo jeho zá konnému zá stupci ná leží zvýšení příspěvku na péči podle zá kona o
sociá lních službá ch (§ 12 odst. 1 zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch);
(c) ú častník svěřený do pěstounské péče má ná rok na příspěvek na ú hradu potřeb dítěte podle
zá kona 401/2012 Sb., kterým se mění zá kon o sociá lně prá vní ochraně dětí (§ 47 zá kona č.
401/2012 Sb.).

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině nabývá ú činnosti dnem
30. 6. 2020. Směrnice – výběr příspěvku ŠD ze dne 20. 12. 2002 se tímto zrušuje.

Ve Valdicích dne 25. června 2020.
ředitel školy

Příloha č. 1 – Stanovení výše ú platy ve školní družině

Příloha č. 1
Stanovení výše úplaty ve školní družině
Výše ú platy za vzdělá vá ní ve školní družině byla pro školní rok 2020-2021 stanovena takto:
100,- Kč měsíčně
ú hrada v měsíci září celkem 500,- Kč za měsíce zá ří, říjen, listopad, prosinec, leden
ú hrada v měsíci leden celkem 500,- Kč za měsíce ú nor, březen, duben, květen, červen
Ve Valdicích dne 1. 7. 2020

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., řed. školy

Metodika stanovení výše úplaty ve školní družině
Stanovení výše ú platy ve družině (§ 14 vyhlá šky č. 74/2005 Sb.)
Je-li výše ú platy stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na ú častníka překročit rozpočtované výdaje na ú častníka o více než 20 %. V ostatních
případech nesmí výše ú platy překročit 120 % prů mě rných skutečných neinvestičních výdajů na ú častníka v uplynulé m kalendá řním roce ve stejné nebo
obdobné činnosti.
Rozpočtové výdaje, které se nezahrnují (§ 12 vyhlá šky č. 74/2005 Sb.)
Do rozpočtovaných výdajů , popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů školního lubu a školní družiny se nezahrnují výdaje:
- na platy,
- ná hrady platů ,
- na odmě ny za pracovní pohotovost,
- odmě ny za prá ci vykoná vanou na zá kladě dohod o pracích konaných mimo pracovní pomě r a odstupné ,
- na ú hradu pojistné ho na sociá lní zabezpečení a příspě vku na stá tní politiku zamě stnanosti
- na ú hradu pojistné ho na všeobecné zdravotní pojiště ní,
- na přídě ly do fondu kulturních a sociá lních potřeb a ostatní ná klady vyplývající z pracovně prá vních vztahů ,
- na nezbytné zvýšení ná kladů spojených s výukou žá ků zdravotně postižených,
- na učební pomů cky a rovně ž výdajů na další vzdě lá vá ní pedagogických pracovníků ,
- na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdě lá vá ní, poskytované ze stá tního rozpočtu.

