
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY,
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

28 Předpis o úplatě za vzdělávání ve školní družině

Č.j.:

Vypracoval: Mgr. B. Svoboda

Schválil: Mgr. Břetislav Svoboda, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne 31.8.2014

Účinnost ode dne: 1.9.2014

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu.

1. Úplata  za  vzdělávání  je  stanovena  pro  školní  rok,  nevrací  se  a  platí  v plné  výši  i
v případech omluvené absence.

2. Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na
žáka v uplynulém kalendářním roce.  Stanovuje ji  ředitel  školy na základě kalkulace
neinvestičních výdajů za uplynulý kalendářní rok.

3. Vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání je možné pouze ve výjimečných případech,
trvá-li  omluvená  absence  déle  než  2  měsíce.  O  vrácení  úplaty  z tohoto  důvodu  žádá
zákonný zástupce žáka písemně ředitele školy.

4. Při nástupu žáka do školní družiny v průběhu pololetí je úplata za vzdělávání stanovena
ve  výši  odpovídající  poměrné  částce  za  celé  měsíce,  v nichž  trvá  docházka,  přičemž
započatý měsíc se započítává celý.

5. Úplata  za  vzdělávání  se  platí  složenkou  nebo  převodem  z účtu  vždy  předem  na  celé
předepsané období.

a) Na první období (září - prosinec) je poslední termín zaplacení úplaty 30. září

b) Na druhé období (leden - červen) je poslední termín zaplacení 31. leden

6. Vedoucí vychovatelka zajistí, aby na každé informaci k platbě (případně složence) bylo
uvedeno jméno žáka (ne rodiče!), výše úplaty za předepsané období a variabilní symbol.

7. Variabilní  symboly  žáků  stanoví  vedoucí  vychovatelka  tak,  aby  byly  složeny  z  čísla
oddělení a pořadového čísla žáka v oddělení.



8. Ústřižek složenky,  případně jiný  doklad  o  zaplacení,  si  žák  uschová  a  předloží  jej  na
požádání v případě, že není možné dohledat jeho platbu.

9. Platba, kterou není možno dohledat a kterou žák nemůže doložit dokladem o zaplacení,
nebyla uskutečněna.

10. Slevy na úplatě za vzdělávání ve školní družině povoluje ředitel školy ve výjimečných
případech na základě písemné žádosti. K žádosti je třeba doložit potvrzení o výši příjmů
(Příloha č. 1).  Výše úlevy na úplatě za vzdělávání je stanovena podle metodiky, která je
součástí tohoto předpisu (příloha č. 2)

Mgr. Břetislav Svoboda,

ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary



Příloha č. 1

ŽÁDOST

o snížení úplaty za vzdělávání ve školní družině dle §123 odst. 4 a podle §11 odst. 3 a 4
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Příjmení a jméno žáka: ……………………………………………………………………

Oddělení ŠD: …………………… ...........       Vychovatelka: …….……...…………………………................……

Osoby trvale žijící ve společné domácnosti:

Žadatel –
žadatelka

Manžel -
manželka

Druh -
družka

Příjmení, jméno

Čistý měsíční výdělek (průměr za poslední 3 
měsíce)

Pracovní úvazek (odpracované hodiny denně)

Výše rodinných přídavků (doložit razítkem 
soc. odboru nebo donést originály rozhodnutí o 
dávkách – budou vráceny)
Výše SVP (doložit razítkem soc. odboru nebo 
donést originály rozhodnutí o dávkách – budou 
vráceny)

Výše důchodu (vdov., inval., starob., sirot.)

Opakované měsíční sociální dávky (doložit 
razítkem soc. odboru nebo donést originály 
rozhodnutí o dávkách – budou vráceny)

Výživné (doložit kopií rozhodnutí)

Ostatní příjmy

Částka ŽM (nevyplňujte!)

Děti (uvádějí se všechny nezaopatřené děti žijící ve společné domácnosti):

Jméno a příjmení Datum narození Částka ŽM (nevyplňujte!)

1.

2.

3.

4.



Příjmem se rozumí všechny příjmy uvedené v §5 zák. č. 463/91Sb. Při posouzení žádosti musí 
podmínky sociální potřebnosti splnit společně posuzované osoby (zák. č. 422/91 Sb. ve znění 
zák. č. 84/93 Sb. o sociální potřebnosti)

Prohlášení žadatele – žadatelky:

1. Prohlašuji, že veškeré údaje shora uvedené jsou pravdivé.

2. Zavazuji se nahlásit ředitelství ZŠ a ZUŠ do 8 dnů veškeré změny o skutečnostech 
rozhodných pro přiznání úlevy.

3. Jsem si vědom(a) možných následků při úmyslném zatajení těchto skutečností.

V Karlových Varech dne …………………………… Podpis: …………………………..

Vyplní škola

Společně posuzované osoby: 1. úplná rodina

2. žadatel(ka) + druh

3. žadatel(ka) + děti

Celkový příjem společně 
posuzovaných osob

Celkové životní minimum 
společně posuzovaných osob

1,7 násobek ŽM společně 
posuzovaných osob

Rozhodnutí ředitele školy:

Výše slevy:



Příloha č. 3

STANOVENÍ VÝŠE ÚLEVY NA ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ  VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ

1) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

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

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2) Snížení úplaty za vzdělávání:

Úleva

Je-li společný příjem rodiny žadatele menší než 1,7 ŽM, ale rozdíl nepřesáhne
25% celkového ŽM

50%

Je-li společný příjem rodiny žadatele menší než 1,7 ŽM, ale rozdíl nepřesáhne
50% celkového ŽM

75%

Je-li společný příjem rodiny žadatele menší než 1,7 ŽM a rozdíl přesáhne 50%
celkového ŽM

100%

Při větším počtu dětí zařazených ve školní družině se v případě slevy žadatel posouvá
do vyššího pásma.



Příloha č. 4

   STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

V Karlových Varech dne 1.9.2014

Podle § 123, odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 150 Kč měsíčně. 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o
zájmovém vzdělávání.  

Mgr. Břetislav Svoboda,

ředitel školy



Příloha č. 4

   STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

V Karlových Varech dne 23.5.2016

Podle § 123, odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 110 Kč měsíčně. 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o
zájmovém vzdělávání.  

Mgr. Břetislav Svoboda,

ředitel školy


	Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace
	ŽÁDOST
	Stanovení výše úlevy na úplatě za vzdělávání ve školní družině
	stanovení výše ÚplatY za zájmové vzdělávání ve školní družině PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
	stanovení výše ÚplatY za zájmové vzdělávání ve školní družině PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

