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Stanovení úplaty za poskytování vzdělávání ve školní družině 

 

 
 Ředitel Základní školy stanovuje úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině dle § 

123 odst. 2 a odst. 4, dále podle § 165 odst. 2i zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

 Jedná se o úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“), kterou 

hradí rodič nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu. 

 

Výše úplaty:  

 od 1. 9. do 30. 6. daného roku se stanovuje výše měsíční úplaty 300,00 Kč 

 od 1. 9. do 30. 6. daného roku v případě návštěvy pouze ranní družiny od 6:00 do 

7:45 se stanovuje výše měsíční úplaty 75,00 Kč 

 

Úhrada úplaty: 

 úplatu hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do 

školní družiny s přiděleným variabilním symbolem žáka (stanoví vedoucí 

vychovatelka) 

 úplata je vybírána na 5 měsíců dopředu (pololetí), ve kterých je žák zařazen ve školní 

družině 

 úplata je splatná bezhotovostně na účet školy vedený u Raiffeisenbank a.s. 

č.2254225444/5500 nebo v hotovosti v základní škole a to vždy do 20. září (5 měsíců) 

a 20. ledna (5 měsíců) daného roku 

 pokud plátce neuhradí úplatu v daném termínu nebo ve správné výši, bude mu 

účtováno penále ve výši 50% dlužné částky 

 vybraná úplata včetně penále se stane součásti rozpočtu školy 

 

Osvobození od placení úplaty: 

Ředitel organizace může výši úplaty snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: 

 účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci 

v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi 

 účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách 

 účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

podle zákona o státní sociální podpoře 

všechny tyto výše uvedené skutečnosti musí být doloženy a prokázaný řediteli organizace. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 1. července 2022 

 

 

Mgr. Martin Macháč 

Ředitel organizace 
 

 

 

 

 

 


