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ČL. 1 

ÚVOD 

 

1. Výše úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen „úplata“) je stanovena v souladu 

s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č. 117 /1995 

Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání, v platném znění. 

 

2. Směrnice je zpracována pro Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, SNP 

2304/6, příspěvkovou organizaci. Škola byla zřízena městem Ústí nad Labem, jako 

příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 1993. 

 

 

 

ČL. 2 

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. Výše úplaty je stanovena na 250,- Kč na jedno dítě/měsíc ve školní družině (dále jen 

„ŠD“). 

 

2. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší 

než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Přeplatky za 1. pololetí budou vráceny 

v měsíci lednu školního roku. Vyúčtování za 2. pololetí školního roku bude provedeno 

souhrnně na konci června školního roku. 

 

3. Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte (dále jen „plátci“). 

 

4. Úplata se hradí zálohově bezhotovostním platebním stykem na účet č. 

2701686569/2010. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte 

+ třída. Variabilní symbol: 1111. 

 

5. Úplata bude hrazena na celé pololetí školního roku, a to vždy do 30. 9. na první 

pololetí (září-leden) příslušného školního roku a do 31. 1. na druhé pololetí (únor-

červen) příslušného školního roku. 

 

6. Při pozdějším nástupu bude úplata hrazena od měsíce nástupu do konce pololetí 

školního roku. 

 

7. Za úplatu za zájmové vzdělávání a evidencí přeplatků je pověřena vedoucí školní 

družiny. Ta vždy následující měsíc předá vedoucí ekonomického oddělení celkovou 

částku přijatých záloh za ŠD, celkovou částku úplaty podle skutečnosti provozu ŠD, 

celkovou částku přeplatků ke konci měsíce. 

 

8. Evidenci přeplatků k 31. 12. příslušného školního roku (jméno, příjmení dítěte, 

celková částka přeplatku za ŠD) vždy předá vedoucí vychovatelka vedoucí 

ekonomického oddělení k odsouhlasení přeplatků za ŠD. 
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ČL. 3 

VRÁCENÍ ÚPLATY 

 

1. Úplata za ŠD bude vrácena v případě přemístění dítěte na jinou základní školu, a to od 

měsíce následujícího po přemístění. 

 

2. Přeplatek na úplatu za zájmové vzdělávání, který vznikl z důvodů uzavření ŠD (např. 

COVID-19 apod.) bude vrácen do 30. 6. příslušného školního roku na bankovní účet 

zákonným zástupcům, event. výjimečně bude vyplacen z pokladny školy v hotovosti. 

 

3. Podklady k převodu přeplatků s uvedením jména, příjmení dítěte, částku, číslo účtu 

zákonného zástupce předá vedoucí vychovatelka na ekonomické oddělení do 20. 6. 

příslušného školního roku. 

 

 

 

ČL. 4 

RUŠENÍ ÚPLATY 

 

Úplatu lze předem zrušit z důvodu nemoci dítěte trvající měsíc a déle, pouze s lékařským 

potvrzením. 

 

 

 

ČL. 5 

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY 

 

Ředitel školy může osvobodit od úplaty, jestliže 

a) zákonný zástupce účastníka je příjemcem opakujících se dávek pomoci 

v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) 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 řediteli. 

 

 

 

ČL. 6 

POUŽITÍ ÚPLATY 

 

Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. 

 

 

 

ČL. 7 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD 

 

1. Při přijímání dětí do školní družiny vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující 

tabulce. Přednostně bude přijat žák s vyšším celkovým hodnocením. 
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2. V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k těmto skutečnostem:  

a. konkrétní datum narození dítěte  

(upřednostněno bude dítě nejmladší) 

 

b. datum nástupu dítěte do ŠD  

(upřednostněno bude dítě, které má nastoupit do ŠD dříve). 

 

Kritérium Bodové ohodnocení 

Ročník 1. stupně žák 5. ročníku 1 

žák 4. ročníku 2 

žák 3. ročníku 3 

žák 2. ročníku 4 

žák 1. ročníku 5 

 dítě z přípravné třídy 5 

 

 

 

ČL. 8 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tato směrnice je závazná pro vybrané pracovníky Základní školy a Mateřské školy 

Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace – zástupci ředitele, vychovatelé 

ŠD, admin. a spisový pracovník, rozpočtář, mzdová účetní. 

 

2. Tímto se ruší Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině  

č. 8/2020. 

 

3. Tato směrnice nabývá účinnosti od 23. 10. 2020. 

 

4. Odpovědnost za kontrolu dodržování předpisu má ředitelka školy. 

 

5. Ustanovení o přílohách: počet příloh: 0 

 

6. Rozdělovník:  

Směrnici obdrží: 

 zástupci ředitele 

vychovatelé ŠD 

 admin. a spisový pracovník 

 rozpočtář 

 

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2020 

 

 

 

       Základní škola a Mateřská škola 

       Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

       příspěvková organizace 

       Mgr. Ramona Grohová 

ředitelka školy 


