
Příloha č. 1 Směrnice č. 5 - Vnitřní řád školní družiny čj. 2019/00/0774 

Úplata (poplatek) za školní družinu ve školním roce 2021/2022 

1) Obecné informace 

a) Výši úplaty/ poplatku a podmínky platby stanovuje ředitel školy dle vnitřní směrnice školy č.5, 

čj. 2019/00/0774. 

b) Výše úplaty/poplatku respektuje § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 
• Rodiče mohou o upravenou výši úplaty požádat písemně. Formulář nazvou 

Žádost o upravenou výši úplaty za ŠD a popíší opodstatněný důvod své 

žádosti. Vybírají z nabízených forem upravené výše úplaty uvedených 

v bodě 2 písmeno d) UPRAVENÁ VÝŠE ÚPLATY, které odůvodní. Na 

slovní dotazy k upravení poplatku blíže písemně žadatelem nespecifikované 

se nelze odvolávat. 

• Žádost bude posouzena a písemně vyřízena formou písemné odpovědi 

nejdéle do 30 dnů od jejího podání v sekretariátu školy nebo doručením na 

adresu školy. 

• UPRAVENÁ VÝŠE ÚPLATY má tyto podoby: 

- poplatek 200 Kč měsíčně na jedno dítě přihlášené do ŠD je splatný 

do 15. 9. 2021, následně pak ke každému prvnímu dni kalendářního 

měsíce. 

- poplatek 100 Kč za mimořádnou souvislou docházku do ŠD v délce 1 až 

2 týdny 

- poplatek 20 Kč za den za mimořádnou nepravidelnou 1 denní docházku 

do ŠD 

- poplatek 100 Kč měsíčně na jedno dítě, pokud je přihlášeno k docházce 

do ranní ŠD 

f) Prominutí úplaty 

O prominutí úplaty za ŠD rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., 

ve znění o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů na základě písemné 

odůvodněné žádosti zákonného zástupce žáka nebo dítěte. Rodič je povinen o 

prominutí úplaty požádat písemně. Formulář nazve Žádost o prominutí úplaty za ŠD 

a popíše opodstatněný důvod své žádosti. Žádost odevzdá v sekretariátu školy nebo 

zašle písemně. Prominutí lze posoudit zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se 

sociálním znevýhodněním. 

g) Úplata za účast na zájmových kroužcích ŠD, pokud žák/dítě není přihlášeno k 

2) Stanovení úplaty za školní družinu (dále jen ŠD) pro školní rok 2021 /2022 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 

Úplata je stanovena na celý školní rok, a to 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, částkou, 

kterou určuje svým rozhodnutím ředitelka školy pro vymezené období. 

Pro školní rok 2021/22 je úplata stanovena na 2.000,-Kč. 

Přepočtená měsíční výše úplaty není závislá na počtu dní, ve kterých se žák nebo 

dítě v průběhu měsíce skutečně účastnil činnosti ŠD. V období činnosti ŠD nelze 

proto úplatu vracet za dny, kdy žák nebo dítě přítomen/o nebyl/o. 

Úplata se vztahují jednotlivě na každého žáka nebo dítě, a to i v případě docházky 

sourozenců do školní družiny. 

Upravená výše úplaty - Ředitelka školy touto směrnicí stanovila tzv. upravenou 

výši úplaty rodičů žáka nebo dítěte jako částečnou úhradu neinvestičních nákladů 

ve ŠD s účinností od 1. 9. 2021 takto: 



pravidelné docházce do školní družiny 

Pokud se žáci nebo děti, kteří/ré nejsou přihlášeni/y k pravidelné docházce do ŠD, 

chtějí účastnit činnosti zájmového kroužku při ŠD aktuálně nabízených ve školním 

roce, hradí rodiče od 1. 9. 2021 příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů ve výši 500 Kč za každého žáka nebo dítě na aktuální školní rok. 

h) Vrácení úplaty 

Pokud bude ŠD uzavřena po delší dobu z důvodu technických nebo vyhlášením 

plošného opatření hygienické stanice, zřizovatele nebo ze strany jiných orgánů k 

tomu oprávněných, stejně jako z důvodu vyhlášení nouzového stavu, neposkytuje 

ŠD v tuto dobu vzdělávání na dálku, neposkytuje tedy veřejnou službu. Úplata za ŠD 

se nehradí, respektive se uhrazená úplata vrátí. Úplata se tedy nepožaduje po 

účastnících nebo žácích či dětech zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo 

nemohou probíhat na dálku. Pokud by např. žák byl zapsaný na kroužek a ten 

probíhal na dálku, úplata se na něj vztahuje. 

3) Splatnost úplaty za ŠD 

a) Úplata je během školního roku rozdělena do dvou splátek: 

- za období září až prosinec se splatností k 15. 9., a to 1000 Kč za pravidelnou 

docházku do ŠD, 400 Kč za pravidelnou docházku jen do ranní ŠD nebo 200 Kč za 

činnost v kroužku 

- za období leden až červen se splatností k 15. 01., a to 1000 Kč za pravidelnou 

docházku do ŠD, 600 Kč za pravidelnou docházku jen do ranní ŠD nebo 300 Kč za 

činnost v zájmovém kroužku 

b) Při přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD během školního roku nebo k mimořádné 

souvislé docházce na vymezené období je úplata splatná do 5. pracovního dne od 

zahájení docházky. 

c) V případě mimořádné nepravidelné 1denní docházky je úplata splatná v tentýž den. 

d) Úplatu lze uhradit: 

• V hotovosti v sekretariátu školy v pracovní den od 7.00 - 15.30 

• Převodem na účet školy - bankovní spojení: 0800455329/0800, variabilní 

symbol (je přidělen ŠD při zápisu do ŠD), specifický symbol 1111, do 

poznámky uvést jméno a příjmení dítěte 

e) Nezaplacená úplata: 

- pokud není za ŠD zaplacena úplata výše určená, vedoucí vychovatelka ve spolupráci 

s ekonomkou školy o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce (do 

30 dnů). Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní 

družiny. 

V Karlových Varech dne 15. srpna 2021 

Zpracovaly: Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy; Daniela Macečková, ekonomka školy 

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková 

ředitelka školy 
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