
Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín 

Dobrá Voda u Hořic 86 

IČO:70983062 

 

Pokyn ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za vzdělávání ve školní 

družině 

 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín na základě ustanovení 

§ 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 

Sb., o zájmovém vzdělávání vydává tento pokyn:  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tento pokyn stanoví výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“), 

možnost osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 

 

Čl. 2 

Výše úplaty 

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce účastníka, navštěvuje-li účastník školní družinu od měsíce září do 

června. 

Poplatek za docházku do školní družiny je 50,- Kč / měsíc a vybírá se vždy částka na pololetí 

školního roku (50 x 5 = 250,- Kč / pololetí) při pravidelné denní docházce. Při písemném odhlášení 

žáka ze školní družiny se rodičům vrací částka od následujícího měsíce.  

Poplatek 20,- Kč/ měsíc (20,- Kč x 10 měsíců – pravidelná docházka v době polední přestávky – 

odpolední výuky dva dny v týdnu) za daný školní rok. 

 

Čl. 3 

Podmínky splatnosti úplaty 

 

Zákonný zástupce účastníka uhradí poplatek jednou částkou za školní pololetí. Platba může být 

provedena v hotovosti vychovatelce ŠD R.Zineckerové nebo bezhotovostně na účet školy - číslo 

účtu 180992261/0300. Za 1. pololetí do 31.10., za 2. pololetí do 28.2. daného školního roku. Ve 

výjimečných případech (po vzájemné dohodě) lze úhradu hradit měsíčně (vždy do 15. kalendářního 

dne v měsíci na příslušný měsíc). 

Čl. 4 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Stanovení základní částky úplaty za vzdělávání ve školní družině v případě změn bude řešeno 

formou dodatku tohoto pokynu. Pokyn ředitelky školy byl projednán  a schválen na pedagogické 

radě dne 28.8.2020. 

Zákonní zástupci byli informování o vydání a jeho obsahu na třídních schůzkách dne 16.9. a 

23.9.2020.  

Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2020.  

     

V Dobré Vodě u Hořic dne 26.8.2020                                               Mgr. Marcela Hudková 

                                                                                                                    ředitelka školy 
 


