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Směrnice 
Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 

 

Ředitelka Základní školy, Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137 (dále jen školy) vydává v souladu 

s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb., o zájmovém, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění a v souladu s § 14 vyhlášky MŠMT ČR č. 

74/2005, v platném znění, pro pracoviště školní družina nadepsané školy tuto směrnici: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví podmínky provozu a výši úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině 

(dále jen „úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty ve 

školním roce 2022/2023. 

Čl. 2 

Plátci  

Úplatu uhradí zákonný zástupce žáka přijatého k zájmovému vzdělávání ve školní družině. 

 

Čl. 3 

Základní částka úplaty ve školní družině  

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině činí 200,- Kč za jeden kalendářní 

měsíc na jednoho žáka. 

Čl. 4 

Snížení úplaty v případě přerušení provozu ŠD v období hlavních prázdnin  

V souladu s § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., v platném znění, je ve školním roce 2022/2023 pro 

období 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023 činnost školní družiny přerušena a úplata je snížena na 0,- Kč (zákonný 

zástupce úplatu pro toto období neplatí). 

Čl. 5 

Možnost snížení nebo prominutí základní částky úplaty 

1. úplata může být snížena nebo prominuta: 

a) žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle § 20 

odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů pobírá jeho 

zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, 

b) žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle § 37 až § 39 

a § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a tento příspěvek 

nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného 

v písmenu b) prokáže ředitelce školy. 

Úplata může být snížena nebo prominuta na základě písemné žádosti. Žádosti lze podávat přímo 

ředitelce školy nebo prostřednictvím zástupkyně ředitelky školy vedoucí školní družinu. 
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2. Úplata se nesnižuje ani nepromíjí: 

a) pokud žák nedocházel do školní družiny ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, 

b) v měsících, na které ve škole připadá období vedlejších prázdnin (např. vánoční, velikonoční, jarní 

apod.) a žák ve dnech vedlejších prázdnin ŠD nenavštěvoval, 

c) v měsících, na které ve škole připadá období vedlejších prázdnin (např. vánoční, velikonoční, jarní 

apod.) a kdy provoz ŠD byl přerušen z důvodu, že se k docházce do ŠD v tomto období přihlásilo 

méně než 20 žáků. 

Čl. 6 

Přihlášky k účasti ve školní družině 

Přihlášky k účasti ve školní družině školy vydává vedoucí vychovatelka školní družiny. Tato písemná 

přihláška je pro účast ve školní družině závazná (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti 

zákonným zástupcem, placení úplaty). 

Čl. 7 

Odhlášení z účasti ve školní družině 

Odhlásit žáka z účasti ve školní družině lze pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka 

adresované ředitelce školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky ŠD. 

 

Čl. 8 

Podmínky splatnosti úplaty 

Úplata za kalendářní měsíce září – prosinec 2022 je splatná do 31. 10. 2022, za měsíce leden – červen 

2023 do 31. 1. 2023 na běžný účet školy 278005471/0300. Každému žákovi je přidělen variabilní 

symbol, který musí být při platbě uveden. Tento variabilní symbol je tvořen kódem žáka. Doklad o 

zaplacení předkládá žák na vyžádání ke kontrole vedoucí vychovatelce školní družiny nebo asistentce 

ředitelky školy. 

 

Čl. 9 

Přechodná ustanovení 

Zákonný zástupce žáka nově přijatého do školní družiny neprodleně hradí na účet školy příslušnou 

platu se správným variabilním symbolem. 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školní družiny, pro všechny žáky, kteří se 

k zájmovému vzdělávání ve školní družině přihlásili, i pro jejich zákonné zástupce a nabývá účinnosti 

dnem 1. 9. 2022. 

 

V Praze dne 1. srpna 2022 

 

         Ing. Daniela Vočadlová 

            ředitelka školy 


