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Stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu 
 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb.  
o zájmovém vzdělávání 
 
 Stanovuji výši měsíční úplaty ve školní družině na částku 200 Kč. Úplata se vybírá 

jednorázově vždy za období září – leden do 30. 9 a za období únor – červen do 31. 1. 

 Stanovuji výši úplaty ve školním klubu na částku 360 Kč za kroužek na období říjen až 
květen. Úplata se vybírá jednorázově vždy do 30. 9.  

 Pokud se žák přihlásí do školní družiny nebo školního klubu dodatečně, úplata se vybere 
za období plánované docházky.  

 Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka.  

 Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školní družiny, bude mu vrácena úplata za 
celé měsíce následující po odhlášení z docházky.  

 Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školního klubu do 31. 1. bude mu vrácena 
úplata za měsíce únor až květen. Pokud se žák odhlásí ze školního klubu po 31. 1. 
nebudeme vrácena úplata. 

 Pokud žák pravidelně navštěvuje školní družinu, neplatí družinové kroužky. Za ostatní 
kroužky, které navštěvuje, platí částku 360 Kč za kroužek na období říjen až květen. 

                                                             
  
                                                                          
V Uherském Hradišti dne 24. května 2021. 
                                                               
 
 
Vratislav Brokl                                                                                                                                                                      
ředitel školy    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neinvestiční náklady na provoz školní družiny za rok 2019 + inflace 3,2%: 
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Spotřeba materiálu 135 587,73 Kč 

Spotřeba energie 171 397,91 Kč 

Opravy a udržování 73 463,00 Kč 

Ostatní služby 7 013,21 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
a technické zhodnocení 

3 181,82 Kč 

CELKEM 390 643,67 Kč 

CELKEM + inflace 3,2% 403 144,00 Kč 

Přepočtený počet žáků 2020 160 

Roční náklady na žáka 2 519,65 Kč 

Měsíční náklady na žáka 210,00 Kč 

Úplata pro školní rok 2021/2022 200,00 Kč 

 
Příloha: Výkaz čerpání dotace ÚSC za středisko Školní družina v roce 2019 
 
 
 
 
Schválil:     Zpracovala: 
Mgr. Vratislav Brokl Andrea Neubauerová   
ředitel školy     ekonom 
    
 
 
 
Uherské Hradiště dne 24. května 2021 
                                                                                                         
 


