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Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 

výdajů ve školní družině ZŠ a MŠ Syrovice 

Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů školní družiny při ZŠ a MŠ Syrovice, Syrovice 152, příspěvková organizace (dále jen 

provozovatel). 

 

V souladu s §11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, 

stanoví ředitel základní školy výši úplaty vždy na období školního roku a zveřejní ji na 

internetových stránkách školy. 

 

Výše příspěvku na jedno dítě ve školní družině činí 200 Kč měsíčně na jednoho žáka 

zařazeného ve školní družin. Výše úplaty se stanovuje rozpočtem pro každý rok. 

 

Neinvestiční náklady vynakládané provozovatelem jsou zejména náklady na energie (voda, 

plyn, elektřina), náklady na služby, náklady na opravy a údržbu, vybavení školského zařízení 

apod. 

 

Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k docházce do ŠD 

a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte v ŠD se příspěvek nevrací. 

 

Příspěvek se platí bezhotovostním způsobem na účet školy: 30015 – 4055246399/0800, pod variabilním 

symbolem 1061. 

Příspěvek je vybírán: 

             - jednou ročně celou částku na školní rok 

nebo 

            - dvakrát ročně: 

1. splátka září-leden 

2. splátka únor-červenec 

 

Plátce je povinen příspěvek zaplatit vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 

V případě, že plátce má být osvobozen od placení příspěvku, je třeba předložit písemnou 

žádost ředitelce školy a tuto skutečnost doložit příslušným potvrzením. Provozovatel pak ve 

správním řízení stanoví příspěvek nižší nebo rozhodne o osvobození od tohoto příspěvku. 

V případě, že nepřítomnost dítěte je delší než jeden měsíc, provozovatel na písemnou žádost 

plátce, doloženou potvrzením lékaře, promine platbu za příslušné období. 

 

Opakované neplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a 

může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném 

upozornění plátce. To samé platí u opakovaného porušování řádu školní družiny (ničení věcí, 

neslušné a agresivní chování ke spolužákům a pedagogům apod.) 

 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021                                     Mgr. Markéta Beránková 
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Příloha 1. k směrnici o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní 

družině ZŠ a MŠ Syrovice 

 

Částka příspěvku vychází z rozpočtu ŠD, se zohledněním nákladů z minulých let. 

 

NÁKLADY 

Spotřeba materiálu 120 000 Kč 

Spotřeba energie 80 000 Kč 

Ostatní služby 30 000 Kč 

Celkem 230 000 Kč 

 

VÝNOSY 

Úplata za ŠD 200 000 Kč 

Provozní dotace 29 500 Kč 

Celkem 229 500 Kč 


