
 

 
 

ZŠ a MŠ Neslovice 

Vnitřní směrnice č.2 / 2021  

 úplata za zájmové vzdělávání 
Č.j.: Účinnost od : 1. 9. 2021 

Spisový znak: 5.1 Počet stran: 2 

Skartační znak: S 5 Počet příloh: 

aktualizace platná k: 1.7.2021 změna zákona 

 

Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zákonné zástupce dětí, navštěvující 

školní družinu nebo zájmové útvary školní družiny a pro všechny zaměstnance školy, 

kterých se směrnice týká.  

 Na základě ustanovení § 111 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

ZŠ a MŠ Neslovice poskytuje žákům 1. stupně zájmové vzdělávání ve školní družině. 

 Ředitelka školy na základě ustanovení § 123 odst. 2 a 4 školského zákona 

a v souladu s ustanovením § 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

v platném znění vydává tuto směrnici. 

  

Článek 1.  

Úvodní ustanovení 

Úplata za zájmové vzdělávání v základní škole je hrazena zákonným zástupcem žáka. 

Základní částka je stanovena při přijetí žáka do školní družiny. 

  

Článek 2.  

Podmínky úplaty 

1.     Úplata se stanovuje pro období školního roku 2021/2022. 

2.     Úplata je stanovena pro období 

 od 1. září 2021 do 30. června 2022 ve výši 500, - Kč na žáka za každé pololetí. 

  

Článek 3.  

Prominutí úplaty 

1.   Úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině lze prominout žákovi, pokud má nárok 

na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle ustanovení § 37 až 39 a § 43 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, pokud tuto 

skutečnost prokáže řediteli. 

2.  Úplatu za zájmové vzdělávání lze prominout žákovi, který navštěvuje pouze včelařský 

kroužek. 

3.   Úplata se nevztahuje na Klub deskových her (hrazeno z dotace EU). Uvedený klub je pro 

žáky bezplatný. 

Článek 4.  

Způsob úhrady úplaty 

 Úplata za 1. pololetí příslušného kalendářního roku (měsíc září – leden) je splatná do konce 

září, úplata za 2. pololetí (únor – červen) je splatná do konce února v hotovosti nebo 



převodem na účet spolu s platbou stravného u vedoucí školní jídelny vždy v určené dny 

poslední týden předcházejícího měsíce.  

1. Výběrem úplaty za zájmové vzdělávání v Neslovicích je oprávněna pouze vedoucí 

školní jídelny, v případě její nepřítomnosti z důvodu nemoci pokladní ZŠ a MŠ 

Neslovice. 

Výběrem úplaty v hotovosti za zájmové vzdělávání v Tetčicích je oprávněna vedoucí 

vychovatelka ŠD v Tetčicích.  

2. Termín úhrady je určen do konce září za 1. pololetí, do konce února za 2. pololetí. 

Hotovostní platby v Neslovicích se provádí poslední týden předcházejícího měsíce od 

7.30 – 11.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod v určený den.  

3. Termíny placení úplaty za zájmové vzdělávání a stravování budou upřesněny  na  

nástěnkách školní družiny a na internetových stránkách školy, žáci obdrží 

předepsané platby písemně.   

 

4. Rodiče zaplatí úplatu 

• hotově u vedoucí ŠJ v její kanceláři (Neslovice, Školní 93), oproti příjmovému 

dokladu nebo hotově u vedoucí vychovatelky ŠD v Tetčicích (Palackého 52), 

oproti příjmovému dokladu. Pověřené osoby předají hotovost pokladní, která 

obnos uloží na provozní účet u ČSOB 

• převodem na účet – vedoucí stravování, pověřená výběrem úplaty za zájmové 

vzdělávání sdělí na začátku školního roku zájemcům o bezhotovostní platby 

variabilní symbol 

Článek 5.  

Závěrečná ustanovení a účinnost 

1.     Podle této směrnice bude postupováno od 1. 9. 2021 

  

   

V Neslovicích dne 1. 7. 2021 

                                                                            Mgr. Lenka Odehnalová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


