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Tato vyhláška č. 5 vychází z:
- § 123 odst. 2 a odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů
- § 11 až 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen
„úplata“), kterou hradí zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.
Čl. II
Výše úplaty
 Výši úplaty stanoví ředitelka základní školy do odvolání a zveřejní ji na webových stránkách
 Měsíční výše úplaty je stanovena: 150 Kč měsíčně na jednoho žáka zařazeného ve školní družině
bez ohledu na délku docházky.
Čl. III
Placení úplaty
1. Úplatu platí zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní družiny.
2. Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině.
3. Úplata je splatná v hotovosti v základní škole do 15. dne následujícího měsíce nebo převodem na
bankovní účet školy.
4. Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas a bude v prodlení déle než 2 měsíce, bude žák ze
školní družiny vyloučen.
Čl. IV
Osvobození od placení úplaty
Ředitelka školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka,
jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle
zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních
službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona
401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí (§ 47 zákona č. 401/2012 Sb.).
Čl. V
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška je platná od 18. 4. 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018
………………………………………………
Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

Příloha č. 1
Stanovení výše úplaty ve školním klubu a školní družině
Stanovení výše úplaty ve družině (§ 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb.)
Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované
výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných
skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné
činnosti.
Rozpočtové výdaje, které se nezahrnují (§ 12 vyhlášky č. 74/2005 Sb.)
Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů školního lubu a školní družiny
se nezahrnují výdaje:
- na platy,
- náhrady platů,
- na odměny za pracovní pohotovost,
- odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné,
- na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
- na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních
vztahů,
- na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených,
- na učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků,
- na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu.

