
 

 

Ředitelka Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 30 

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

vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

 

vydává 

 

dodatek č. 1 Vnitřního řádu školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Velká Bíteš, 

příspěvková organizace, čj. … ze dne … 

 

Článek 1 Úplata za zájmové vzdělávání, splatnost úplaty za zájmové vzdělávání 

 

Část 10 Úplata za zájmové vzdělávání, splatnost úplaty za zájmové vzdělávání Vnitřního řádu 

školní družiny se stanoví v následujícím znění: 

 

10.1 Ředitelka stanoví měsíční výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (dále 

jen „úplata“) na období od 1. 9. do 30. 6. školního roku a zveřejní ji na přístupném 

místě ve školní družině a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

10.2 V případě přijetí účastníka školní družiny k zájmovému vzdělávání v průběhu 

uvedeného období oznámí ředitel stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při 

přijetí účastníka školní družiny. 

10.3 Pro kalendářní měsíc, v němž je v důsledku mimořádných opatření účastníkům školní 

družiny zakázána osobní přítomnost ve školní družině a zájmové vzdělávání fakticky 

neprobíhá déle než 5 vzdělávacích dnů, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne 

poměrnou část výše úplaty odpovídající době skutečně poskytovaného zájmového 

vzdělávání. Uvedenou výši úplaty ředitel stanoví a zveřejní na přístupném místě ve 

školní družině a způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu po 

vyhlášení mimořádných opatření, nebo poslední den daného měsíce. 

 

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace 

DODATEK č. 1 

VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Č.j.:  ZSVB – 327/2021 

Spisový znak A.1.3. 

Skartační znak  A10 

Vypracoval Pavla Petrovová 

Schválil Mgr. Věra Kroutilová 

Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2020 

Směrnice nabývá platnosti dne 26. 8. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9.2020 



10.4 Splatnost úplaty a úhrada úplaty 

10.4.1 Úplata je splatná vždy  

a) za období od 1. 9. do 31.12. školního roku, a to do 22. 10. daného školního roku 

b) za období od 1. 1. do 30. 6. školního roku, a to do 28. 1. daného školního roku. 

10.4.2 Úplatu lze hradit 

a) na účet 222875953/0600, variabilní symbol je účastníkovi školní družiny přidělen.  

b) v hotovosti ve škoní družině 

 

10.4.3 Vyúčtování (vrácení přeplatku) 

a) vyúčtování (vrácení přeplatku) vzniklého v důsledku faktického neposkytování 

vzdělávání z důvodu mimořádných opatření v období od 1. 9. do 31. 1. školního 

roku školní družina uskuteční do 15. 2. školního roku. 

b) Vyúčtování (vrácení přeplatku) vzniklého v důsledku faktického neposkytování 

vzdělávání z důvodu mimořádných opatření v období od 1. 2. do 30. 6. školního 

roku školní družina uskuteční do 15. 7. školního roku. 

10.5 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

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

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. 

 Tuto skutečnost prokáže řediteli. 

 

 


