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I) Úvodní ustanovení

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vranovice, 
příspěvková organizace na základě ustanovení § 123 odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 
v souladu s § 11, 13 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vydává tuto 
směrnici.

Školským  zařízením  pro  zájmové  vzdělávání  je  školní  družina  a  školní  klub.  Zájmové
vzdělávání se v Základní škole Vranovice uskutečňuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a
zájmovou činností.
Tato směrnice stanoví výši úplaty za zájmové vzdělávání v základní škole (dále jen „úplata“), 
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Výši 
základní částky stanoví ředitelka tak, aby nepřesáhla 120% (ve školním klubu 150%) 
skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. 
Výši měsíční úplaty stanoví ředitelka ZŠ vždy na období od 1. září do 30. června 
následujícího kalendářního roku. Pracovnice, která je pověřena výběrem a evidencí zajistí 
zveřejnění stanovené částky nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

II) Přihlašování a odhlašování k zájmovému vzdělávání

Přihlašování a odhlašování dětí k zájmovému vzdělávání je prováděno na základě
zápisního lístku, který rodiče vyplní. Přihlašovat se žáci mohou kdykoli v průběhu roku, 
odhlašovat pouze v pololetí.

O přijetí žáků k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Kroužek ŠK může 
fungovat tehdy, pokud se k docházce přihlásí nejméně 8 žáků.

Docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky
povinná. Neúčast jsou zákonní zástupci žáka povinni omluvit.

Při přijetí k zájmovému vzdělávání, případně v den nástupu žáka do ZŠ, jsou jeho
zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem, řádem ŠD a se Směrnicí o
úplatě za zájmové vzdělávání.

III) Plátci úplaty



Úplatu  hradí  zákonný  zástupce  žáka  přijatého  k pravidelné  docházce  do  školní  družiny,
školního  klubu a  k zájmové  činnosti  v rámci  zájmového  vzdělávání.  Nedochází-li  dítě  do
zájmového  vzdělávání  ve  ŠD,  ŠK,  školních  zájmových  činností,  do  kterých  bylo  řádně
přihlášeno, úplata se nevrací.

IV) Základní částka úplaty

1) Základní  částka  úplaty  za  zájmové  vzdělávání  žáka  ve  školní
družině pouze pro odpolední provoz činí  500,- Kč na příslušné pololetí  pro školní rok
2017/2018.

2)   Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině pouze pro ranní  
      provoz činí 200,- Kč na příslušné pololetí pro školní rok 2017/2018.

3) Základní  částka  úplaty  za  zájmové  vzdělávání  žáka  ve  školní  družině  pro  ranní  i
odpolední provoz činí 700,- Kč na příslušné pololetí pro školní rok 2017/2018.

4) Základní  částka úplaty za zájmové vzdělávání  žáka ve školním
klubu činí  300,- Kč na příslušné pololetí pro školní rok 2017/2018 v případě docházky
jednu hodinu týdně (jeden kroužek - jedna hodina týdně) za každý navštěvovaný kroužek.

5) Základní  částka úplaty za zájmové vzdělávání  žáka ve školním
klubu činí  500,- Kč na příslušné pololetí pro školní rok 2017/2018 v případě docházky
více než jednu hodinu týdně (např.jeden kroužek – dvě až tři hodiny týdně nebo jeden
kroužek – jedna hodina 2x týdně) za každý navštěvovaný kroužek.

6) Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školních
zájmových činnostech činí 100,- Kč za pololetí školního roku 2017/2018.

7) Kroužky pořádané z projektu EU (např. Klub logiky a deskových
her aj.) je pro žáky organizován bezúplatně. Kroužky tzv. dyslektické nebo logopedické,
do nichž žák chodí pro nápravu oslabených funkcí, jsou rovněž bezúplatné.

V) Splatnost

1) Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu, podle článku III), je
splatná za 1. pololetí k 15.10.2017 a za 2. pololetí k 15.2.2018 u vychovatele (-ky) školní
družiny a vychovatele (-ky) školního klubu, resp. vedoucího kroužku ve školní zájmové
činnosti.
2) Vybraná úplata za zájmové vzdělávání je příjmem Základní školy Vranovice a slouží 
na pokrytí neinvestičních nákladů pro zájmové vzdělávání v základní škole.

VI) Snížení úplaty

Ředitelka může ve výjimečných případech snížit úplatu z vážných důvodů, a to na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce.



VII) Osvobození od platby 

O osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání rozhoduje ředitelka ZŠ.
1. Osvobozen od úplaty za zájmové vzdělávání na základě písemné žádosti může být
zákonný zástupce dítěte, který prokáže ředitelce školy, že:
a) pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
b) je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
zákona č. 366/2011 Sb.),
c) je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), z důvodu nezaopatřeného
dítěte
d) je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a na toto dítě pobírá dávky pěstounské 
péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit ředitelce školy pobírání sociálního příplatku
vždy nejdéle do konce prvního týdne následujícího měsíce. V případě, že zákonný
zástupce pobírání sociálního příplatku nedoloží, musí uhradit úplatu v plné výši do konce
příslušného kalendářního měsíce. Pokud zákonný zástupce úplatu neuhradí a nedomluví si
s ředitelkou školy jiný termín placení, může být dítěti po písemném upozornění
zákonného zástupce ukončena docházka do zájmového vzdělávání.

VIII)  Evidence úplaty, docházka

Vedoucí ŠK a ŠD a kroužků uvedou na seznamu: jméno žáka, výši úplaty, podpis žáka resp.
rodiče a spolu s hotovostí jej nejpozději do konce října, resp. února odevzdají hospodářce
školy, která vystaví příjmový doklad na celou hotovost. Příjmový doklad jednotlivým plátcům
se vystavuje na požádání.

IX) Neplacení příspěvku

Nebude-li  opakovaně  zákonným  zástupce  dítěte  včas  uhrazen  poplatek,  může  být  dítě
z docházky do školní družiny, školního klubu nebo zájmového útvaru vyloučeno.

Ve Vranovicích 1.6.2017

                                                                  Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy
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