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Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526,  

příspěvková organizace 

 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu  

 
Číslo jednací 

Spisový znak 

Skartační znak 

zštyrš/ 674//2022 

1.2.1 

V5 

Vypracovala: Petra Tomaschová 

Schválil: Mgr. Antonín Lačný 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022 

 

 

1) Působnost a zásady směrnice 

    Tato směrnice se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším  

    odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

    Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její  

    snížení či osvobození od úplaty.     

  

 

2) Přihlašování a odhlašování 

    a) Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny a školního klubu je prováděno formou 

přihlášky a odhlášky u paní vychovatelky ŠD a ŠK zákonnými zástupci žáka.  

         

    b) O zařazení dětí do školní družiny a školního klubu rozhoduje ředitel školy. 

     

 

3) Stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu 

    Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu  

    neinvestičních nákladů ve školní družině a ve školním klubu na 200,-- Kč měsíčně za jedno  

    dítě s účinností od 1. 9. 2022. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky  

    sourozenců do školní družiny nebo školního klubu. 

  

 

4) Podmínky úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu 

    Úplata se hradí na účet ZŠ vedený u České spořitelny, pobočka Česká Lípa, číslo  

    účtu 904207389/0800. Variabilní symbol jednotlivým plátcům přidělí vychovatelka školní    

    družiny nebo ve školním klubu ve spolupráci s pracovnicemi účtárny školy. 

    Úplata je splatná měsíčně, pololetně nebo ročně dle následující tabulky: 

 

četnost plateb termín splatnosti úplaty částka  

roční 5.9.  2.000,-- Kč 

pololetní 5.9. a 31. 1.. 1.000,-- Kč 

měsíční 5.9. a každý další měsíc 

 do 1 dne v měsíci.  

 200,-- Kč 

 

 

  Neplacení příspěvku je považováno za porušení Řádu ŠD a ŠK a může mít za následek  

   vyloučení dítěte ze zařízení. 
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5) Snížení úplaty nebo osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině  

    nebo školním klubu 

   Výši úplaty může ředitel snížit nebo 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 podpoře 

a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

 

Nabytím účinnosti této směrnice se ruší platnost směrnice ke stanovení výše úplaty  

ve školní družině a školním klubu,  č.j zštyrš/482/2018 ze dne 1.9.2018.   

 

 

 

Mgr. Antonín Lačný 

ředitel školy 

 

 

 

v České Lípě dne 29.června 2022 


