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Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 

se sídlem  Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice 

  SMĚRNICE ŘEDITELKY ŠKOLY K ÚPLATÁM 

ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY A VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ 

NEPOSKYTUJE STUPEŇ VZDĚLÁVÁNÍ 

Č.j.: ZŠZS240 – 185/2022 

Vypracoval: Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 8. 6. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 8. 2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
 

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. v posledním znění stanovuji výši a způsob výběru úplaty za 

školské služby a vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání: 

 

1. Školní družina 

Poplatek za ŠD 160,-Kč/měsíc 

Poplatek za ranní školní družinu 80,-Kč/měsíc 

Poplatek za kroužek – 45 min 800,-Kč za rok 

 

 

a) Přihlášení a odhlášení do šd a do kroužku je formou formuláře (do kdy odevzdat,  

do kdy zaplatit, podmínky otevření, tel. na zákonného zástupce) 

 

b) Poplatek za kroužek platí všichni žáci. V případě, že se žák přihlásí do více kroužků, 

platí za každý další jen 400,- Kč za rok.   

 

c) O slevě nebo osvobození od poplatku rozhoduje ředitel školy na základě 

předložených dokladů o sociální situaci rodiny. 

 

d) Úhrada je formou školní pokladny. Za školní družinu se platí I. období 9. – 12. měsíc, 

a to do konce září, a II. období 1. – 6. měsíc a úhrada je do konce ledna. Kroužky se 

platí na celý rok do konce října.  

 

Vrácení peněz bude možné v případě dlouhodobé nemoci, min jednoho měsíce.  

U školní družiny bude vrácen měsíční poplatek a u kroužku poměrná část za dobu 

nemoci.  

 

e) Kroužek se otevírá při min. počtu 12 účastníků a úhrada je na celý rok. V případě 

odhlášení během školního roku se peníze nevrací. 

 
 

 

 

Osvobození od placení úplaty 
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a)  Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

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

 v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

bb) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách, nebo 

cc) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

podle zákona o sociálně právní ochraně dětí a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

 

Přílohou směrnice jsou žádosti na prominutí úplaty za zájmové vzdělávání - školní družinu  

 a kroužek. 

 

Ředitelka školy rozhodne o snížení nebo prominutí úplaty na základě podané žádosti. 
 

 

2. Školní jídelna 

 

Cena jednoho oběda 

strávníci 6-10 let 23,- Kč 

 11-14 let 27,-Kč 

 15 a více 31,-Kč 

Zaměstnanci školy  36,-Kč 

 

 

3. Podmínky úplaty 

 

Způsob úhrady ŠD 

a) Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách: v září (za období září -  prosinec) 

a v lednu (za období leden – červen) přes školní pokladnu.  

b) Pokud za dítě není úplata uhrazena, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele 

školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném 

vyloučení žáka ze školní družiny. 

 

Způsob úhrady ŠJ  

- bezhotovostní platební styk – platba nejpozději do 25. dne v měsíci na účet školy 

- hotovostní platební styk – platba nejpozději den předem 

- přeplatky se vrací 1krát do roka: v červenci  

 

V Prachaticích dne 7. 6. 2022    

                                                                                                               Mg. Lenka Králová 

                                                                                                             ředitelka školy 
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                                                                                                V Prachaticích ………… 

 

 

 

Žádost 

 
o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání – školní družinu (kroužek)  pro mého syna/dceru 

……………….…………………………………… 

 narozeného/narozenou dne……………………………… 

 

trvale bytem ………………………................................... 

 

na období od …………………………………………….. 

 

 

Přílohou žádosti je platné potvrzení o pobírání příspěvku v hmotné nouzi. 

Každý další měsíc bude zákonný zástupce dokládat nové aktuální  potvrzení.  

 

 

       ………………………………. 

       podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


