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___________________________________________________________________________ 

 

 

Ředitel Základní školy v Ledči nad Sázavou vydává pokyn k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině a 

školním klubu dle § 123 odst. 2 a odst. 4, dále podle § 165 odst. 2i zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině a školním klubu (dále 

jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu nebo 

školní klub. 

    

Čl. II 

Výše úplaty 

 

Roční výše úplaty je stanovena: 

800,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině. 

 

Čl. III 

Placení úplaty 

 

1. Úplatu platí zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní družiny. 

2. Úplata je splatná v hotovosti v základní škole nebo na účet základní školy a to do 30. září příslušného 

školního roku. 

3. Úplatu je možné splatit také ve dvou splátkách po 400 Kč v hotovosti v základní škole nebo na účet základní 

školy, a to první splátkou do 30. září a druhou splátkou do 28. února daného školního roku. 
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Čl. IV 

Osvobození od placení úplaty 

 

1. Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, 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 zástupce 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. Snížení nebo prominutí úplaty uplatní plátce na základě žádosti o prominutí nebo snížení úplaty za 

vzdělávání ve školní družině a zároveň doloží důvody prominutí nebo snížení úplaty uvedené v odstavci 1. 

3. Budou-li splněny podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty podle čl. IV., odst. 1., je toto osvobození 

platné na jedno kalendářní čtvrtletí následující po posuzovaném kalendářním čtvrtletí. 

4. Žádost o osvobození od placení příspěvku podle odst. 1 se podává řediteli školy.  

 

 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020. 

        

 

 

 V Ledči nad Sázavou dne 1. 3. 2020. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Šťastný 

ředitel  
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