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Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek 

 

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Nový Hrádek 
 

Příloha č. 2 

 

Úplata za pobyt ve školském zařízení – školní družině (ŠD) 

 

1. Úplata účastníka ŠD, určená v souladu s platným zněním Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 

zájmovém vzdělávání,  činí (od 1. září 2012)  Kč 50,--  na měsíc a jednoho ţáka/ţákyni. 

 

2. Úplata je splatná čtvrtletně, nejpozději do 15. dne prvního měsíce čtvrtletí, kdy dítě bude 

navštěvovat školní druţinu. Ve školním roce  je  tedy provedena úhrada za měsíc září jednotlivě 

a počínaje měsícem říjnem je vybíráno na čtvrtletí. 

 

3. Úplata je splatná v hotovosti do rukou pověřené vychovatelky ŠD. 

 

4. Úplata je splatná vţdy v plné výši, a to i při účasti ve ŠD po  jeden den ve čtvrtletí. Pouze 

v případě, ţe dítě má omluvenou absenci ze zdravotních důvodů po celý kalendářní měsíc, 

nevzniká povinnost úhrady úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD. Zdravotní důvody musí být 

objektivně doloţeny.  Poměrná část úplaty připadající na měsíc nepřítomnosti ze zdravotních 

důvodů bude vrácena.  

 

5.  Úplata se nevrací při vyloučení dítěte ze školní druţiny pro nekázeň či obdobný přestupek. 

 

6. Úplata můţe být na ţádost zákonného zástupce účastníka ŠD sníţena na 50% částky uvedené 

v bodě 1. této přílohy, pokud jsou splněny podmínky  § 11, odstavce 3 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání, v platném znění. V tomto případě bude ţadatel povinen k ţádosti 

doloţit splnění podmínek, tj. nárok na výplatu vyhláškou jmenovaných dávek státní sociální 

podpory v daném měsíci. Ke zpětným změnám v nároku na výplatu těchto dávek se pro účely 

změny výše úplaty za ŠD nepřihlíţí. Ţádost musí být uplatněna (doručena) u ředitele školy do 

konce  měsíce, od kterého je sníţení poţadováno.  Sníţení úplaty bude přiznáno od měsíce 

podání ţádosti o toto sníţení úplaty a to na dobu nepřetrţitého trvání nároku na výplatu příslušné 

dávky státní sociální podpory. Pro trvání nároku na sníţení úplaty v následujících obdobích je 

podmínkou doloţit trvání nároku dávku státní sociální podpory vţdy v prvním měsíci nového 

čtvrtletí. Při novém vzniku nároku na výplatu příslušné dávky státní sociální podpory je třeba 

uplatnit novou ţádost o sníţení úplaty účastníka ŠD u ředitele základní školy. 

 

7. Úplata můţe být prominuta při odhlášení dítěte do 15. dne prvního měsíce čtvrtletí nebo 15. 

září příslušného školního roku. 

 

8. Touto přílohou č. 2 se ruší příloha č. 1 ze dne  17. 6. 2008 

 

 

 

V Novém Hrádku 31. srpna 2012 

 

 

 

 

 Mgr. Josef  Petera 

 ředitel ZŠ Nový Hrádek 


