
Základní škola a mateřská škola  D o l n í  M ě s t o 

 

STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU  
Čj.: 68/2017                                                                                                                        

 
S účinností od 1.9. 2017 stanovuji podle zákona č. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, 
st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poplatky za pobyt ve školní 
družině: 600,- Kč / školní rok 

 

Poplatky budou vybírány školou v hotovosti   jednorázově nebo ve dvou splátkách  

(300,- Kč) v následujících termínech: 

 

I. za první pololetí  od 1.10 do 31. 10.  

 

II. za druhé pololetí             od 1. 2. do 28. 2.  

 

Úplata může být snížena žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na 
sociální p íspěvek, který podle zákona č. 117 /1995 Sb., o státní sociální podpo e, pobírá jeho 
zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 

Úplata může být dále snížena nebo prominuta žákovi, pokud má nárok na p íspěvek na 
úhradu pot eb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpo e, a tento p íspěvek nebo jeho část je vyplácena.  
Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže editelce 

školy, že má na některý z uvedených p íspěvků nárok /doloží p íslušné potvrzení ú adu 
práce/. Dále musí doložit, že mu je p íspěvek vyplácen.  

Žádost o snížení nebo prominutí úplaty musí být p edložena v písemné formě 
s uvedením důvodů a doložená kopií rozhodnutí ú adu práce o poskytování sociálního 
p íspěvku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopiemi dokladů, které potvrzují, že jsou 
p íslušné p íplatky skutečně vypláceny. 

editelka školy potom podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
v platném znění, rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku. 
 

Poplatky jsou splatné v uvedených termínech ve škole. V p ípadě neuhrazení poplatku ve 

stanoveném termínu, může editelka školy rozhodnout o p ípadném vyloučení žáka ze školní 
družiny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Marie Maštálková 

                                                                                                  editelka školy 

 

 

Dolní Město 1. 9. 2017                


