
 Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice 
 Rozhodnutí o výši úplaty za školní družinu 
 Č. j.: 218/2016 Účinnost od: 1. 9. 2016 
 Skartační znak: A 10  Počet příloh: 0 

 
 
 
  
  

Rozhodnutí o výši úplaty za školní družinu 
 
            Ředitel Základní školy a mateřské školy Častolovice, podle zákona č. 561/2004 Sb. 
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  
v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání § 14 stanovuje výši úhrady 
za školní družinu takto:  
 
Od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou je výši poplatku 1 200,- Kč ve dvou splátkách.  
 
      1. platba 480,- Kč za měsíce 9, 10, 11, 12 - splatnost nejpozději do 30. září  

      2. platba 720,- Kč za měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6 - splatnost nejpozději do 31. ledna.  
 
Platbu za školní družinu hradí plátce bezhotovostně na číslo účtu školy 180847937, kód banky 
0300. Variabilní symbol: bude dítěti přidělen na jmenném rozpisu jednotlivých oddělení družiny 
(zveřejněn na webových stránkách školy).  
Konstantní symbol: 0308  
 
Příspěvek hradí plátce v plné výši od doby nástupu dítěte do školní družiny i při nepravidelné 
docházce v jednotlivých měsících roku až do doby ukončení docházky dítěte do zařízení. 
Příspěvek se vrací v případě absence dítěte delší než 2 měsíce za základě písemné žádosti 
zákonného zástupce. Totéž platí i při předčasném ukončení docházky.  
 
Zákonný zástupce žáků, který je v tíživé sociální situaci má právo požádat o osvobození  
od povinnosti platit úplatu za školní družinu. Vzor žádosti je k dispozici u vedoucí vychovatelky 
školní družiny, v ředitelně školy, nebo na webových stránkách školy www.zs-castolovice.cz.  
 
Pravidla pro zproštění zákonného zástupce od povinnosti úplaty za školní družinu:  
 
Zákonný zástupce žáka předloží ředitelce školy žádost o zproštění od povinnosti úplaty. 
 Od této povinnosti úhrady budou osvobozeni zákonní zástupci těch žáků, jejichž dítě žije  
v domácnosti, která je v tíživé sociální situaci. Předloženou žádost zákonný zástupce doloží 
aktuálním rozhodnutím o pobírání některé ze sociálních dávek vydaným příslušným úřadem.  
 
Platnost od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou.  
 
Platnost dokumentu č. j. 338/2013 se ruší dnem nabytí účinnosti tohoto dokumentu  
č. j. 218/2016  
 
V Častolovicích dne 31. 8. 2020 

                                                                                                                           

                                                                                                                          Mgr. Martin Odl 

                                                                                                                              ředitel školy                                                                                                                

http://www.zs-castolovice.cz/

