
V souladu s §123 Zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
vydávám tento vnitřní předpis o úplatě za školské služby ve školní družině. 

Článek 1 

(1) Příspěvek se plaR na úhradu nákladů, spojených s provozem školní družiny v Základní škole 
a Mateřské škole Libouchec, p. o., která je zřízena Obcí Libouchec.  

(2) Příspěvek plaR rodiče dítěte, nebo jiní zákonní zástupci (dále jen „plátce“). 

Článek 2 

(1) Od poplatku jsou osvobozeni na základě žádosZ a prokázání ředitelce školy: 
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,  
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěZ náleží zvýšení 

příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,  
c) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče podle zákona o sociální státní podpoře 

Článek 3 

(1) Výše příspěvku se stanovuje na 100 Kč měsíčně na každé dítě. 
(2) Roční výše úplaty je stanovena na 1000 Kč na účastníka.  

a) část úplaty ve výši 400 Kč na období od 1. 9. do 31. 12. je splatná do 15. 9. daného 
školního roku, 

b) druhá část na období od 1. 1. do 30. 6. ve výši 600 Kč je splatná do 15. 2. daného školního 
roku.   

c) Pokud nebude poplatek v daném termínu uhrazen, ztraR účastník možnost do školní 
družiny docházet. 

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Stanovení úplaty ve školní družině

Pořadové číslo -  číslo jednací          S/ZSMSLIB/5.1/2020

Vypracovala a schválila Mgr. Bc. MarZna Vlachová, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosZ dne 1. 9. 2020, úprava od 1. 9. 2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. Uložení směrnice ve spisovně školy se řídí Spisovým řádem školy.



d) Platbu lze provést v hotovosZ u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně. 
(upřednostňujeme).  

(3) V případě řádného písemného odhlášení dítěte z docházky do ŠD bude příspěvek za   
celé měsíce, kdy už dítě nebude docházet do ŠD, vrácen. 

                                                                                    Mgr. Bc. MarZna Vlachová 
                                                                                         ředitelka školy 

Příloha č. 1 - Bezhotovostní platba 
Příloha č. 2 - Žádost o osvobození od placení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 
Příloha č. 3 - Odhlášení účastníka školní družiny 
Dodatek č. 1 - Článek 3 - výše úplaty 



Dodatek č. 1 

Od 1. 9. 2021 změna ve výši úplaty: 

Článek 3 

(1) Výše příspěvku se stanovuje na 120 Kč měsíčně na každé dítě. 
(2) Roční výše úplaty je stanovena na 1200 Kč na účastníka.  

e) část úplaty ve výši 500 Kč na období od 1. 9. do 31. 12. je splatná do 15. 9. daného 
školního roku, 

f) druhá část na období od 1. 1. do 30. 6. ve výši 700 Kč je splatná do 15. 2. daného školního 
roku.   

                                                                                    Mgr. Bc. MarZna Vlachová 
                                                                                         ředitelka školy 



Příloha č. 1 - Bezhotovostní platba 

Variabilní symbol platby je šesQmístný. 

Skládá se z rozlišovacího čísla pro účel platby: 

10  stravné 

30 školní družina 

a ze čtyřmístného evidenčního čísla, které bude každému přiděleno a bude pro všechny platby 
shodné.  

Příklad variabilního symbolu: 

• 101234 – tzn.         10      1234 

 

  kód stravného  evidenční číslo 

Výše záloh je zveřejněna na nástěnce u vstupu do školní jídelny, na webových stránkách školy a 
bude zaslána žákům prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

Příklad příkazu k úhradě: 

Ve prospěch účtu:  100200157   kód banky: 0600 

Kontakty: telefon: 608 313 610 

  e-mail: jidelna@zsmslibouchec.eu            



Příloha č. 2 - Žádost o osvobození od placení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 

ZŠ a MŠ Libouchec, příspěvková organizace 

Žádost o osvobození od placení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 

Jméno a příjmení dítěte: ................................................................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: ....................................................... 

Žádám podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o osvobození  

od platbu za předškolní vzdělávání na období ................................. a přikládám  

potvrzení poskytovatele příspěvku: 

Druh sociální podpory ………………………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce dítěte: ........................................................................ 

V .................................... dne: ............................................. 

Vyjádření ředitelky školy: 



Příloha č. 3 

Odhlášení účastníka školní družiny 

Dle bodu 3 směrnice č. ZSMSLIB/4.1/2019, Vnitřní řád školní družiny1, odhlašuji  

svého syna/svou dceru …………………………………………………., třída………..  

ze školní družiny.  

……………………………………… 

Jméno, příjmení zákonného zástupce 

……………………………………… 

Podpis zákonného zástupce 

V ………………………….     dne……………. 

1 Odhlášení nabývá platnosZ od následujícího měsíce po podání žádosZ 


