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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K POSKYTOVÁNÍ
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ú� č�innost:
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spisový�  znak: 1.1.4 skartač�ní� znak: A/10

zpračoval:
doč. PhDr. Tibor Vojtko, PhD., r�editel s�kolý

Čl. 1

Úvodní ustanovení 

1. V soúladú s § 123 odst. 2 a odst. 4, s�kolske�ho za�kona a da� le podle § 11 az�  14 výhla� s�ký č�. 74/2005
Sb., o za� jmove�m vzde� la� va�ní� výda�va�  r�editel s�kolý pokýn k poskýtova�ní� ú� platý za vzde� la� va�ní� ve s�kolní�
drúz� ine� . 

2. Tento pokýn stanovúje pravidla pro poskýtova�ní� ú� platý za vzde� la� va�ní� ve s�kolní� drúz� ine�  a s�kolní�m
klúbú (da� le jen „ú� plata“), kteroú hradí� rodič�e nebo jiní� za�konní� za� stúpči z�a� ka s�kole, navs�te�vúje-li z�a� k
s�kolní� drúz� inú nebo s�kolní� klúb.

   

Čl. 2

Výše úplaty

1. Vý�s� i ú� platý stanoví� r�editel za�kladní� s�kolý vz�dý na období� s�kolní�ho rokú a zver�ejní� ji na informač�ní�
tabúli za�kladní� s�kolý nejpozde� ji do 30. č�ervna pr�edčha� zejí�čí�ho s�kolní�ho rokú. V pr�í�pade�  pr�ijetí� z�a� ka v
prú3 be�hú s�kolní�ho rokú ozna�mí� r�editel za�kladní� s�kolý stanovenoú vý�s� i ú� platý za�konne�mú za� stúpči pr�i
pr�ijetí� z�a�ka.

2. Me�sí�č�ní� vý�s�e ú� platý je stanovena v pr�í�loze tohoto pokýnú r�editele: Příloha č. 1: Stanovení výše úplaty
ve školní družině

Čl. 3

Placení úplaty

1. Ú6 platú platí� rodič�e nebo jiní� za�konní� za� stúpči z�a�ka (da� le jen „pla� tče“) zar�azene�ho do s�kolní� drúz� iný.

2. Ú6 plata je výbí�ra�na na pololetí� a to takto:

v me�sí�či září na me�sí�če za� r� í�, r� í�jen, listopad, prosineč, leden

v me�sí�či lednu na me�sí�če ú� nor, br�ezen dúben, kve�ten a č�erven.

3. Pokúd rodič�e odhla� sí� sve�  dí�te�  ze S7D be�hem s�kolní�ho rokú, úhrazena�  ú� plata búde pome�rem vra�čena.

3. Ú6 plata je splatna�  na ú� č�et s�kolý: 78-850 445 02 47/0100 Komerční banka, a.s.

4. Pr�i ú� hrade�  na ú� č�et je zapotr�ebí� úvedení� jme�na dí�te� te (napr� .: Jan Nova�k ú� plata S7D)



4. Pokúd pla� tče neúhradí� ú� platú podle tohoto pokýnú vč�as nebo ve spra�vne�  vý�s� i, zaplatí� pla� tče pena� le 
ve vý�s� i 50 % dlúz�ne�  č�a� stký.

5. Výbrana�  ú� plata vč�etne�  pena� le se stane soúč�a� stí� rozpoč�tú s�kolý.

Čl. 4

Osvobození od placení úplaty

Ř7 editel s�kolý mú3 z�e sní�z� it nebo od ú� platý osvobodit na za�klade�  pí�semne�  z�a� dosti za�konný�čh za� stúpčú3  
z�a� ka, jestliz�e:

(a) ú� č�astní�k nebo jeho za�konný�  za� stúpče je pr�í�jemčem opakújí�čí�čh se da�vek pomoči v hmotne�  
noúzi podle za�kona o pomoči v hmotne�  noúzi (§ 4 odst. 2 za�kona č�. 111/2006 Sb., o pomoči v 
hmotne�  noúzi);
(b) ú� č�astní�kovi nebo jeho za�konne�mú za� stúpči na� lez� í� zvý�s�ení� pr�í�spe�vkú na pe�č�i podle za�kona o
sočia� lní�čh slúz�ba� čh (§ 12 odst. 1 za�kona č�. 108/2006 Sb., o sočia� lní�čh slúz�ba� čh);
(c) ú� č�astní�k sve�r�ený�  do pe�stoúnske�  pe�č�e ma�  na� rok na pr�í�spe�vek na ú� hradú potr�eb dí�te� te podle 
za�kona 401/2012 Sb., který�m se me�ní� za�kon o sočia� lne�  pra�vní� očhrane�  de� tí� (§ 47 za�kona č�. 
401/2012 Sb.).

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Pokyn  ředitele  školy  k  poskytování  úplaty  za  vzdělávání  ve  školní  družině  nabý�va�  ú� č�innosti  dnem
30. 6. 2020. Směrnice – výběr příspěvku ŠD ze dne 20. 12. 2002 se tí�mto zrús�úje.

Ve Valdičí�čh dne 25. č�ervna 2020.

 ředitel školy

Pr�í�loha č�. 1 – Stanovení� vý�s�e ú� platý ve s�kolní� drúz� ine�



Příloha č. 1

Stanovení výše úplaty ve školní družině

Vý�s�e ú� platý za vzde� la� va�ní� ve s�kolní� drúz� ine�  býla pro s�kolní� rok 202  1  -202  2   stanovena takto:

100,- Kč měsíčně
ú� hrada v me�sí�či září čelkem 500,- Kč� za me�sí�če za� r� í�, r� í�jen, listopad, prosineč, leden
ú� hrada v me�sí�či leden čelkem 500,- Kč� za me�sí�če ú� nor, br�ezen, dúben, kve� ten, č�erven

Ve Valdičí�čh dne 15. 6. 2021 doč. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., r�ed. s�kolý

Metodika stanovení výše úplaty ve školní družině
Stanovení� vý�s�e ú� platý ve drúz� ine�  (§ 14 výhla� s�ký č�. 74/2005 Sb.)

Je-li vý�s�e ú� platý stanovena rozpoč�tem, nesmí� rozpoč�tovane�  pr�í�jmý na ú� č�astní�ka pr�ekroč�it rozpoč�tovane�  vý�daje na ú� č�astní�ka o ví�če nez�  20 %. V ostatní�čh 
pr�í�padečh nesmí� vý�s�e ú� platý pr�ekroč�it 120 % prú3 me�rný�čh skúteč�ný�čh neinvestič�ní�čh vý�dajú3  na ú� č�astní�ka v úplýnúle�m kalenda� r�ní�m roče ve stejne�  nebo 
obdobne�  č�innosti.  

Řozpoč�tove�  vý�daje, ktere�  se nezahrnújí� (§ 12 výhla� s�ký č�. 74/2005 Sb.)
Do rozpoč�tovaný�čh vý�dajú3 , popr�í�pade�  do skúteč�ný�čh neinvestič�ní�čh vý�dajú3  s�kolní�ho lúbú a s�kolní� drúz� iný se nezahrnújí� vý�daje:

- na platý, 

- na� hradý platú3 , 

- na odme�ný za pračovní� pohotovost, 

- odme�ný za pra� či výkona� vanoú na za� klade�  dohod o pračí�čh konaný�čh mimo pračovní� pome�r a odstúpne� , 

- na ú� hradú pojistne�ho na sočia� lní� zabezpeč�ení� a pr�í�spe�vkú na sta� tní� politikú zame�stnanosti

- na ú� hradú pojistne�ho na vs�eobečne�  zdravotní� pojis� te�ní�, 

- na pr�í�de� lý do fondú kúltúrní�čh a sočia� lní�čh potr�eb a ostatní� na� kladý výplý�vají�čí� z pračovne�pra� vní�čh vztahú3 , 

- na nezbýtne�  zvý�s�ení� na� kladú3  spojený�čh s vý�úkoú z�a� kú3  zdravotne�  postiz�ený�čh, 

- na úč�ební� pomú3 čký a rovne�z�  vý�dajú3  na dals� í� vzde� la� va� ní� pedagogičký�čh pračovní�kú3 , 

- na č�innosti, ktere�  pr�í�mo soúvisejí� s rozvojem s�kol a kvalitoú vzde� la� va� ní�, poskýtovane�  ze sta� tní�ho rozpoč�tú.


