
 
 
 
Stanovení výše úplaty ve školní družině pro školní rok 2022/2023 
 
 
V Uherském Hradišti dne 16.05.2022 Číslo předpisu: 5/2022 
 
Předpis nabývá účinnosti dnem: 01.09.2022 
 

Rozpočet neinvestičních nákladů na žáka ve školní družině na období 2022/2023 

Náklady Částka  

Spotřeba materiálu 85 499,00 Kč 
Spotřeba energie 175 066,00 Kč 
Opravy a udržování 30 000,00 Kč 
Ostatní služby 32 000,00 Kč 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 26 666,00 Kč 
Celkem 349 231,00 Kč 
Počet žáků 142,5 
Náklady na žáka/rok 2 451,00 Kč 
Náklady na žáka/měsíc 204,00 Kč 

 

 

Stanovení výše úplaty pro školní rok 2022/2023 v souladu s § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, v platném znění: 220,00 Kč / měsíc 

1. Úplata se vybírá jednorázově za období září–prosinec do 30.09.2022 a za období leden - červen 

do 31.01.2023. 

2. Pokud se žák přihlásí do školní družiny dodatečně, úplata se vybere za období plánované 

docházky. 

3. Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka. 

4. Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školní družiny, bude mu vrácena úplata za celé 

měsíce následující po odhlášení z docházky. 

5. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 

5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vyúčtování proběhne do 14 dnů po ukončení 

období, za které byla úplata vybrána. 



6. Při příležitostném umísťování žáků do školní družiny se částka za žáka a návštěvu stanovuje na 

20,00 Kč/den. Celková částka za žáka v daném měsíci se odevzdává do pokladny školy první 

pracovní den následujícího měsíce. Pojmem příležitostné umístění se myslí nepravidelný pobyt 

v nenadálých a nutných případech. Takovýto žák se nepovažuje za žáka školní družiny, do 

oddělení může být umístěn pouze a jedině v případě, pokud je v konkrétním čase kapacita 

daného oddělení nenaplněna. 

 

Zpracovala: 

Anita Jánošíková, zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz 

 

Schválil: 

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy 

 

 


