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ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 

Výše úplaty 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 123 odst. 4, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy výši 

úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto: 

 ve školní družině částku 300 Kč za měsíc. 

o Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže skutečnosti § 11 odst. 3 a 4 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, prokáže zákonný zástupce ředitelce 
základní školy. 

o Za prodlouženou činnost družiny v případě nevyzvednutí dítěte do 17:00 hod., tj. po ukončení 
provozní doby, je stanoven příplatek 100 Kč za každou započatou půlhodinu, nejdéle však do 18:00 
hod. Poplatek převezme vychovatelka přímo na místě a příjmový doklad bude na žádost rodičů vydán 
následující pracovní den. Pokud si rodiče nevyzvednou žáka do 17:00 hod., snaží se vychovatelka 
telefonicky spojit s rodiči a čeká do dohodnuté doby s dítětem ve škole. Pokud není dohoda možná, 
informuje vychovatelka ředitelku školy a poté požádá o pomoc Policii ČR. Další postup vychází ze 
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí, v platném znění.  

o Fond školní družiny 

Do fondu Školní družiny vybíráme jednorázový poplatek 200 Kč. Platba v hotovosti vychovatelce 
daného oddělení do konce záři.  

 za všechny zájmové kroužky ZŠ Žernosecká pro účastníky školní družiny částku 500 Kč za školní rok 
2019/2020, úplata vždy za celý rok: 

o za Keramický kroužek je vybírán pololetní příplatek na materiál 200 Kč 

o za kroužek Všekutílek a Šikulové je vybírán pololetní příplatek na materiál 200 Kč 

o u dalších nabízených kroužků bude pololetní příplatek na materiál vyčíslen a vybírán pouze v případě 
vyšších režijních nákladů na materiál  

V každém pololetí je stanoveno celkem 12 vyučovacích hodin. Odpadlé hodiny budou nahrazeny v měsíci 

lednu za 1. pololetí a červnu za 2. pololetí. 

 

 za každý zájmový kroužek školního klubu částku 200 Kč za měsíc, úplata vždy za celé pololetí:  

1. pololetí, tj. říjen až leden, 800 Kč 

2. pololetí, tj. únor až květen, 800 Kč 

o za Keramický kroužek je vybírán pololetní příplatek na materiál 200 Kč 

o za Tvořivou dílnu je vybírán pololetní příplatek na materiál 200 Kč 

o za kroužek Všekutílek a Šikulové je vybírán pololetní příplatek na materiál 200 Kč 

o u dalších nabízených kroužků bude pololetní příplatek na materiál vyčíslen a vybírán pouze v případě 
vyšších režijních nákladů na materiál  

V každém pololetí je stanoveno celkem 12 vyučovacích hodin. Odpadlé hodiny budou nahrazeny v měsíci 

lednu za 1. pololetí a červnu za 2. pololetí. 
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Splatnost úplaty 

Úplata za školní družinu stejně jako za zájmové kroužky se provádí předem, avšak až po vyrozumění o přijetí. 

Všechny platby se hradí za 1. pololetí do 30. září a za 2. pololetí do 15. února. Za nepřítomnost žáka se úplata 

nevrací. 

 

Forma úplaty 

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem 

Číslo účtu: 2537071/0300 

Variabilní symbol: kód školní družiny (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 nebo 89) 

                                 kód kroužků školního klubu (99)  

                                 kód kroužků pro družinu (77) 

Specifický symbol: evidenční číslo žáka 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka, popř. název kroužku/ů 

 

Závěrečná ustanovení 

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Organizační řád školy (Školní řád, Provozní řád školní družiny  

a Provozní řád školního klubu). 

 

V Praze dne 18. 6. 2019 

 

              RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. 

                                                                                                                            ředitelka školy 

 


