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Úplata za školní družinu 
 
Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení § 123 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s §11 a § 14 vyhlášky č. 74/2005, 
o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovuje podmínky a výši úplaty za školní družinu takto: 
 
1. Výše úplaty za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém byl účastník přihlášen, je 200 Kč. 

 
2. Úplata se platí pololetně (k 25. srpnu a 31. lednu) nebo ročně (k 25. srpnu) bankovním převodem. 

Pokud byl účastník přihlášen v průběhu kalendářního měsíce, je úplata splatná do 10 dnů po datu 
přihlášení. 
 

3. Způsob placení: 
příkaz k úhradě 
č. účtu: 48930311/0100 
variabilní symbol: datum narození účastníka ve tvaru DDMMRRRR  
(např. 5. 7. 2008, variabilní symbol: 05072008) 

 
4. Účastník bude od úplaty osvobozen, jestliže 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné 
nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, nebo 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 

a tuto skutečnost prokáže řediteli. 
 

5. Prominutí úplaty počíná měsícem, v němž byly rozhodné skutečnosti prokázány. Úplata se 
neplatí poprvé za měsíc, ve kterém zákonný zástupce účastníka prokázal řediteli školy 
skutečnost podle bodu 4. Pokud byla úplata za tento měsíc již zaplacena, bude vrácena plátci.  
 

6. Účastník je od úplaty podle bodu 4. osvobozen po dobu, po kterou trvají rozhodné skutečnosti, 
nejpozději však do konce příslušného školního roku. Neoznámí-li zákonný zástupce účastníka 
změnu rozhodných skutečností bezprostředně poté, kdy ke změně došlo, je povinen doplatit 
dlužnou částku. 

 
Úplata za školní družinu je účinná od 1. 9. 2017 a nahrazuje Úplatu za družinu z 28. 5. 2014. 
 
 
Plzeň 5. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Radek Dolenský 
ředitel školy 


