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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17, vydává podle  § 123 odst. 4 

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 101/2017 Sb, (novela školského zákona) směrnici o 

stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“): 

 

 

Čl.1 Základní ustanovení 
 

1) Tento vnitřní předpis stanovuje výši úplaty, podmínky pro prominutí úplaty a splatnost 

úplaty. 

2) Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte, které je přijato do školní družiny. 

3) Úplata je příjmem  Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17. 

 

 

Čl.2 Stanovení výše úplaty 
 

1) Úplatu tvoří částka, která se stanoví na příslušný školní rok. 

 

2) Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 120% skutečných průměrných 

neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce ve stejné činnosti. Do 

skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního 

rozpočtu. Základní částka se pro období příslušného školního roku stanoví pro všechny děti 

ve školní družině stejně. 

 

Čl.3 Stanovení úplaty ve zvláštních případech 
 

1) Ředitel školy může účastníka od úplaty osvobodit, jestliže: 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci 

v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho 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. 

 

2) Činnost školní družiny je přerušena na období všech školních prázdnin v průběhu školního 

roku. 

3) V měsíci červenci a srpnu je školní družina uzavřena. Za tyto měsíce je zákonným 

zástupcům stanovena úplata 0,- Kč. 

 

 

Čl.4 Výše úplaty pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 
 

1) Základní částka úplaty se pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 stanovuje ve výši:  

 100,- Kč za kalendářní měsíc. 

  



Čl.5 Splatnost úplaty 
 

1) Úplata je splatná ve dvou splátkách, a to za období září – prosinec a leden – červen, vždy 

do konce 1. měsíce daného období. 

2) Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem 

základní školy jiný termín úhrady, může ředitel po předchozím upozornění písemně 

oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání ve školní 

družině. 

3) Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte bankovním převodem pod  příslušným variabilním 

symbolem na bankovní účet školy. Pokyny k platbě předá zákonným zástupcům dítěte 

vychovatel ve školní družině, případně hospodářka školy.  

 

 

 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

V Blansku dne 31. 8. 2018   

 

                                                                                             

                                      Mgr. Josef Škvařil 

                                      ředitel školy 


