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Č. j. 131/2021 
 
 

Vnitřní předpis  
 

kterým se stanoví podmínky úplaty za školní družinu v Mateřské škole a 
Základní škole Vedrovice, okres Znojmo příspěvková organizace 

 
Čl. 1  

Základní ustanovení 
 

1) Vnitřní předpis je vydáván na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. 
 
2) Vnitřní předpis upravuje podmínky, splatnost, možnost snížení nebo prominutí úplaty za 
zájmové vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“). 
 
3) Úplata je příjmem základní školy (dále jen ZŠ) a bude použita na částečné krytí 
neinvestičních nákladů na zájmové vzdělávání. 

 
Čl. 2 

Výše úplaty 
 

1) Výše úplaty je po dohodě se zřizovatelem stanovená paušálně. 
 
2) Výše úplaty je stanovena pro všechny děti zařazené do zájmového vzdělávání stejně. 
 
 
3) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz ŠD po dobu delší než 5 
vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty 
stanovené podle bodů 3) Čl. 2 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu ŠD.  

 
Čl. 3 

Úhrada úplaty 
 

1) Ředitelka školy stanovuje splatnost úhrady za školní družinu ve dvou splátkách. První úhrada 
proběhne za I. pololetí školního roku vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci září.  
 
Úplata za II. pololetí školního roku je splatná do konce měsíce ledna.  
 
Výše úhrady za školní družinu je 300,- Kč na jednoho účastníka a na pololetí. 
 
2) Úplatu za každé pololetí uhradí zákonný zástupce účastníka bezhotovostním převodem na 
číslo účtu  86 - 4503670207/ 0100 (jako variabilní symbol uveďte datum narození 
účastníka a do poznámky napište jeho jméno, pokud máte v ŠD více dětí, prosím zaplaťte 
za každé dítě zvlášť).  
 
 



Mateřská škola a Základní škola Vedrovice 
okres Znojmo, příspěvková organizace 

Vedrovice 325, 671 75 Vedrovice, web: www.zsvedrovice.cz 
tel.: 603 176 006, e-mail: reditelka@zsvedrovice.cz 

 

 

 
Čl. 4 

Osvobození od úplaty 
Osvobozen od úplaty je 

a) zákonný zástupce účastníka, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 

nebo 
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče, 
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.  

 
 

Čl. 5 
Závěrečné ustanovení 

 
1) Tento vnitřní předpis je vydán na období od 1. 9. 2021 do vydání dalšího předpisu. 
2) Tímto předpisem se zrušuje předchozí vnitřní předpis. 
 
 
Ve Vedrovicích,  dne 29. 6.  2021 
 
 
 
 
 
                         Mgr. Hana Vančurová 
                                                                                                     ředitelka 

 
 


