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I.

Úvodní ustanovení

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Liběšice, příspěvkové organizace (dále jen „ředitel školy“) na základě
ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
vydává jako statutární orgán Směrnici ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen
„směrnice“). Směrnice stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen
„úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) škole, navštěvuje-li žák školní
družinu.
Právní souvislosti:
 zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění
 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 vyhláška 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

II.

Výše úplaty

Výše úplaty je stanovena pro každý školní rok v jiné výši aktuálně vypočítané podle neinvestičních nákladů
v předcházejícím roce. Výše úplaty je stanovená formou přílohy (viz Příloha č. 1) k této směrnici.
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III.

Splatnost úplaty

a) Úplata je splatná předem, platí se zálohově do 20. dne předchozího měsíce. Výjimku tvoří září, kdy bude
splatnost do 20. dne v měsíci září a zároveň bude provedena zálohová platba.
b) Platby budou realizovány nejlépe bezhotovostní formou příkazem z účtu plátce, ve výjimečných
případech složenkou.
c) Při přihlášení žáka do školní družiny v průběhu školního roku se úplata hradí poprvé za měsíc, ve
kterém žák nastupuje do školní družiny.
d) Pokud plátce neuhradí úplatu podle této směrnice včas nebo ve správné výši, upozorní na tuto
skutečnost ekonomka školy evidující bezhotovostní platby vychovatelku příslušného oddělení pomocí
tabulky docházky. Ta dále uvědomí zákonné zástupce k nápravě. Ředitel školy přitom může rozhodnout
o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud po písemném upozornění úplatu opět neuhradí. Vychovatelky
z jednotlivých oddělení vedou tabulku docházky a každý měsíc ji předkládají ekonomce školy pro
zajištění správnosti úplaty.
e) Vybraná úplata se stane součástí rozpočtu školy.
f) Pokud se žák odhlásí ze školní družiny během zaplaceného období, provedená platba se již nevrací.
Platba se rovněž nevrací v případě, že žák školní družinu nenavštěvuje, ač byl žák přihlášen a úplata
byla zálohově zaplacena.

IV.

Snížení nebo prominutí úplaty

Úplata může být snížena nebo prominuta podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, na
základě žádosti, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o
sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
ustanovení zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a tuto
skutečnost prokáže řediteli.
Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí úplaty.
Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci školy.
Budou-li splněny podmínky pro osvobození od úplaty, je toto osvobození platné na jedno kalendářní čtvrtletí,
přitom plátce doloží škole bez vyzvání do 20. dne prvního měsíce každého dalšího čtvrtletí (nebo při zahájení
školní docházky) doklady opravňující k osvobození či prominutí úplaty. Pokud tak neučiní, úplatu musí uhradit
počátkem nového čtvrtletí (nebo začátkem školního roku) v plné výši.
Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc) může být plátce na základě písemné žádosti od úplaty
osvobozen – zcela nebo zčásti.

V.
1.

2.
3.

Závěrečná ustanovení

Tato Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině nabývá platnosti dnem podpisu
ředitelem školy a zároveň ruší platnost všech předchozích Směrnic ke stanovení úplaty za
vzdělávání ve školní družině. Účinnost je daná vždy datem v tabulce na přední straně.
Změny této Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině mohou být provedeny
pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou seznámeni všichni
zaměstnanci školy. Informováni budou i zákonní zástupci dětí.
Seznámení se Směrnicí ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině a její dodržování je
závazné pro všechny zákonné zástupce i pracovníky školy. O seznámení s ní je proveden
písemný zápis z pedagogické rady.
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Přílohy:
1
2

Stanovení výše úplaty pro aktuální školní rok
Archiv výší úplat za uplynulé školní roky

Za ZO ČMOS
předsedkyně Naděžda Umanová

Za ZŠ a MŠ Liběšice, p.o.
ředitel Mgr. Jan Táborský

……………………………………
Naděžda Umanová

…………………………………
Mgr. Jan Táborský

předsedkyně ZO ČMOS

ředitel ZŠ a MŠ Liběšice
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Příloha č. 1 – Stanovení výše úplaty pro aktuální školní rok

2017/2018
a) Měsíční výše úplaty je stanovena podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. takto:
69,- Kč měsíčně za jednoho žáka zařazeného ve školní družině

Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny.

b) Úplata se neplatí za měsíce červenec a srpen (pokud školní družina není v provozu)

V Liběšicích dne 20. června 2017

Za ZO ČMOS
předsedkyně Naděžda Umanová

Za ZŠ a MŠ Liběšice, p.o.
ředitel Mgr. Jan Táborský

……………………………………
Naděžda Umanová

…………………………………
Mgr. Jan Táborský

předsedkyně ZO ČMOS

ředitel ZŠ a MŠ Liběšice
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Příloha č. 2 – Archiv výší úplat za uplynulé školní roky

2015/2016
85,- Kč měsíčně za jednoho žáka zařazeného ve školní družině

2016/2017
91,- Kč měsíčně za jednoho žáka zařazeného ve školní družině
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