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Změny ve vnitřním předpisu budou prováděny formou číslovaných dodatků. 

 

Článek I  

Úvodní ustanovení 

 

Školní družina  je součástí  Základní školy Milešovice, okres Vyškov 

 – příspěvkové organizace, zřizované obcí Milešovice. Základní účelem školní družiny je 

poskytování zájmového vzdělávání žákům jedné školy, její činnost je vymezena ve vyhlášce č. 

74/2005 Sb, ze dne 17.02.2005 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

                                                                         Článek II 

§ 11 

podmínky úplaty 

Úplatu za poskytování zájmového vzdělávání žáků tvoří základní částka upravená v příslušném 

kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí žáka do ŠD a 

k 1. září příslušného kalendářního roku.  

 

Výše úplaty 

§ 14 

Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem,nesmí rozpočtové příjmy na účastníka překročit rozpočtové 

výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % 

průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné 

nebo obdobné činnosti .Do rozpočtových výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se 

nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. 

Ředitelka ZŠ Milešovice stanovuje výši úplaty: 

- 200, 00 kč (slovy dvěstě korun)  na dítě a měsíc. 

  

§ 11 

 Osvobození od úplaty 

 Úplata může být snížena nebo prominuta 

a)  pokud dítě v daném kalendářním měsíci nedocházelo do ŠD ani jeden den, může ředitel 

v souladu s obecně zakotvenou pravomocí ředitele snížit úplatu podle § 123 odst. 4 zákona 

č. 561 20047 Sb., nejvýše však o polovinu stanovené základní částky. 

 

b) žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle 

zvláštního právního předpisu 3) pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná právnická osoba 

c) žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle 

zvláštního právního předpisu 4) a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena 



      pokud skutečnosti uvedené v písmenu a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) 

     prokáže řediteli 

c) pokud žák navštěvuje ŠD pouze v době před kroužky 

d) v případě přerušení nebo omezení provozu ŠD po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se krátí 

úplata v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů v měsíci /částka se zaokrouhlí 

k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu/ 

 

 

 

Článek III 

Poplatník 

Plátcem úplaty jsou rodiče dítěte nebo jiný zákonný zástupce.,  

  

Článek IV 

Splatnost 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne daného kalendářního měsíce.   

 

Článek V 

§ 15  

 způsob evidence účastníků 

Podle § 2 – formy zájmového vzdělávání - je na ZŠ Milešovice zájmové vzdělávání uskutečňováno 

formou: 

- b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 

 

Článek VI 

§ 16 

Zrušovací ustanovení 

Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší:  

1. vyhláška č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 

2. vyhláška č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech 

3. Platnost předcházejícího předpisu .  

 

Článek VII 

Účinnost vyhlášky 

. 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 01. 09. 2019 

(vyhláška č. 74/2005 Sb. Nabyla účinnosti 17. února 2005) 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka ZŠ                                                       vychovatelka ŠD 

 

 

Datum  01. 09. 2019 

 

Poznámky k vyhlášce č. 74/2005 Sb. 

 

3) § 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní  sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

4) § 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb. 



 


