
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
 

Č.j.: 2236.2017.2ZŠ– ŠD  

Směrnice nabývá platnosti dne :   23.6.2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2017 
  

Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělání ve školní 

družině a školním klubu 
 

 

Ředitel Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351,vydává pokyn k poskytování 

úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu dle § 123 odst. 2 a odst. 4, dále podle  

§ 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání, v platném znění. 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině a 

školním klubu (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, 

navštěvuje-li žák školní družinu nebo školní klub. 

    

Čl. II 

Výše úplaty 

 

Měsíční výše úplaty za školní družinu je stanovena: 

180,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině. 

Kroužky ve školním klubu: 60 Kč  za rok na žáka, keramický kroužek - úplata za jedno 

pololetí  činí 100,- Kč na jednoho žáka (nákup materiálu).  

 

Čl. III 

Placení úplaty 

 

1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní 

družiny nebo školního klubu. 

2. Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině nebo 

školním klubu. Je možné zaplatit i na více měsíců dopředu. 

3. Úplata je splatná na účet školy (s příslušným variabilním symbolem) nebo v hotovosti 

v kanceláři ZŠ do 15. dne následujícího měsíce.  V případě, že úplata nebude zaplacena, 

bude rodičům přičtena k úhradě i částka, která škole vznikne při zaslání upomínky. 

4. Vybraná úplata se stane součástí rozpočtu školy.   

 

Čl. IV 

Osvobození od placení úplaty 

 

1. Ředitel školy může rozhodnout o osvobození úplaty za vzdělávání ve školní družině.  

( Dle § 11 odstavce 3) a 4) vyhlášky č. 74/2005 Sb.) 
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3. Plátce doloží potvrzení škole bez vyzvání vždy do 15. dne prvního měsíce každého 

kalendářního čtvrtletí nebo při zahájení docházky dítěte do školy, jinak se má za to, že 

není plátcem osvobozeným od příspěvku dle odst.1. 
4. Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc) může být plátce na základě písemné 

žádosti od placení úplaty osvobozen – zcela nebo z části.  

5. Žádost o osvobození od placení příspěvku podle odst. 4 se podává řediteli školy, který 

rozhodne.  

6. Od placení úplaty je dále osvobozen plátce v případě, kdy žák je zařazen ve školním klubu, 

ale není přihlášen k soustavné docházce.  

 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2017 

 

Čl. VI 

Zrušující pokyn: 

 

262.2016.2ZŠ– ŠD, účinný od  1.9.2016 

 

 

 

          Mgr. Petr Vágner 
                                                                                                                Ředitel školy 


