
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,  
příspěvková organizace 

Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 

Příloha č. 2 Vnitřního řádu školní družiny a školního klubu 
Směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání 

žáka ve školní družině 

Vypracoval:  Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy 

Schválil:  Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy 

Směrnice vyhlášena dne: 28. srpna 2020 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. září 2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. září 2020 
 
 
Obsah:        Čl. 1 Úvodní ustanovení 
                     Čl. 2     Plátci 
                     Čl. 3     Základní částka úplaty 
                    Čl. 4     Snížení základní částky úplaty 
                    Čl. 5    Podmínky splatnosti úplaty 
                    Čl. 6     Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
__________________________________________________________________________ 
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace 
na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a § 11, § 12 a § 14 vyhlášky MŠMT 
č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění 
 

vydává 
 

směrnici ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině. 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato směrnice stanoví výši úplaty za zájmové vzdělávání v družině (dále jen „úplata“) 
a podmínky splatnosti úplaty. 
 

Čl. 2 
Plátci 

 
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k zájmovému vzdělávání ve školní družině. 



Čl. 3 
Základní částka úplaty 

 
Úplata se stanoví v souladu s § 14 vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
v aktuálním znění pro příslušný školní rok. Úplata se upravuje formou dodatku této směrnice 
vždy nejpozději do 30. června na následující školní rok. 
Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání v družině na celý školní rok je pro období 1. září 
2020 až 31. srpna 2021 stanovena na 700 Kč (70 Kč za měsíc). 
 
 

Čl. 4 
Snížení základní částky úplaty 

 
a) Na základě písemné žádosti plátce doručené řediteli školy bude snížena základní 

částka úplaty o polovinu, pokud dítě nedocházelo do družiny ani jeden den 
příslušného kalendářního měsíce. Pokud již úplata byla plátcem uhrazena, bude mu 
výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem. 

b) V případě omezení provozu družiny v měsíci červenci nebo srpnu bude snížena 
základní částka úplaty o polovinu. 

 
Čl. 5 

Podmínky splatnosti úplaty 
 

a) Úplata za školní rok je splatná do 20. září. 
b) Úplatu lze rozdělit na dvě splátky: 1. část úplaty (350 Kč) na období září – prosinec je 

splatná do 20. září, 2. část úplaty (350 Kč) na období leden – červen je splatná 
do 20. února. 

c) Ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín splatnosti 
úplaty. 

d) Plátce uhradí úplatu bezhotovostní platbou na účet školy: 925439349/0800. 
Do kolonky „ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE“ musí být uvedeno jméno a příjmení žáka a ŠD 
(např. Pavel Novák – ŠD).  

e) Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti u tajemnice školy. 
 

Čl. 6 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem Základní školy a Mateřské školy 
Benešov nad Ploučnicí a je účinná od 1. 9. 2020. 
 
 
V Benešově nad Ploučnicí dne 28. 8. 2020 
 
 
 
_______________________________________________ 
Mgr. Jakub Zelený, ředitel ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí                                                                                         


