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Směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání v kroužcích vedených 

pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky 
 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 

510, Frýdlant 

 ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

V KROUŽCÍCH 
Č.j.:          Spisový znak     Skartační znak    87 /2015                  1.2.                 A5 

Vypracovala:  Mgr. Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 

zástupkyně ředitelky  

Schválila: 
Mgr. Věra Dunajčíková, 

 ředitelka školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2015 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

 

Ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec (dále jen školy) 

vydává v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o zájmovém, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 

(dále jen školský zákon) v platném znění tuto směrnici pro provoz a stanovení úplaty v kroužcích vedených 

pedagogickými pracovníky nadepsané školy nebo externími pracovníky: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice stanoví podmínky provozu a výši úplaty za zájmové vzdělávání účastníka (dále jen „úplata“) 

v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky nadepsané školy nebo externími pracovníky, možnost snížení úplaty 

a podmínky splatnosti úplaty ve školním roce. 

 

 

Čl. 2 

Plátci 

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce účastníka přijatého k zájmovému vzdělávání v kroužcích vedených 

pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky. 

 

 

Čl. 3 

Základní částka úplaty v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky 

 

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání účastníka, který je žákem výše uvedené organizace v kroužcích 

vedených pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky za jedno pololetí činí 300 až 500 Kč. Podrobný 

rozpis úplat za jednotlivé kroužky je v příloze č. 1. 
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Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání účastníka, který není žákem výše uvedené organizace 

v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky za jedno pololetí je rozepsán 

v příloze č. 1. 

Příloha č. 1 bude aktualizována pro každý školní rok. 

 

 

Čl. 4 

Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

 

 Bude-li ve školním roce zájmová činnost v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky nebo externími 

pracovníky přerušena na celý kalendářní měsíc z provozních důvodů, úplata je snížena o 60,-Kč (zákonný zástupce 

úplatu pro toto období neplatí).  

 

Čl. 5 

Možnost snížení nebo prominutí základní částky úplaty 

 

a) Pokud účastník nedocházel do zájmového vzdělávání a nebyl písemně odhlášen zákonným zástupcem 

v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky, ani jeden den příslušného 

kalendářního měsíce, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí. 

 

b) Je – li účastník zapsán k pravidelné činnosti i v dalších kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy 

nebo externími pracovníky, úplata za vzdělávání se nesnižuje ani nemůže být zákonnému zástupci prominuta. 

 

c) V případě, že účastník nedocházel do zájmového vzdělávání celý měsíc z důvodu nemoci či nepřítomnosti ve 

škole, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se promíjí (zákonný zástupce nepřítomnost 

písemně oznámí).  
 

d) Nastoupí-li účastník do zájmového vzdělávání (kroužku) v průběhu pololetí, základní částka úplaty za 

příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí. 

  

 

Čl. 6 

Přihlášky k účasti v kroužku 

 

 Přihlášky k účasti v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky vydává 

vedoucí kroužku či kancelář DDM, popř. školní družina. Přihláška obsahuje jméno a příjmení účastníka, třídu, 

kterou ve škole navštěvuje, bydliště, telefonní kontakt na zákonného zástupce, název kroužku, výši základní 

částky úplaty, datum a podpis zákonného zástupce žáka (příloha č. 2). Tato písemná přihláška je pro účast 

v kroužku závazná (pravidelná účast v kroužku, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat). 

 

Čl. 7 

Odhlášení z účasti v kroužku 

 

 Odhlásit žáka z účasti v příslušném kroužku lze pouze na konci příslušného pololetí na základě písemné 

žádosti (odhlášky) zákonného zástupce žáka adresované na ředitelství školy či kancelář DDM (tzn. do 31. ledna 

daného školního roku).  

 

Čl. 8 

Stanovení minimálního a maximálního počtu žáků na jeden kroužek 

 

 Minimální počet žáků v jednom kroužku vedeném pedagogickým pracovníkem školy nebo externím 

pracovníkem je stanoven u každého vypsaného kroužku. Přehled a rozdělení kroužků do skupin je přílohou č. 1 

této směrnice. 

 O maximálním počtu žáků rozhoduje podle povahy kroužku zástupce ředitele školy pro volnočasové aktivity 

ve spolupráci s vedoucím kroužku a vyžaduje-li to počet dětí z důvodu bezpečnosti, bude kroužek posílen o 

dalšího vedoucího. 
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Čl. 9 

Podmínky splatnosti úplat a jejich výběr 

 

 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách jednou za příslušné pololetí. Úplata je splatná 

za první období zpravidla do 20. 10. a za druhé období zpravidla do 31. 1. 

Pokud za dítě není úplata uhrazena, zástupce ředitele pro volnočasové aktivity o tom uvědomí ředitele školy 

nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze zájmového vzdělávání 

pro porušení vnitřního řádu DDM. 

Úplata za zájmové vzdělávání bude zasílána na číslo účtu organizace vedeném u Komerční banky: 27639461/0100 se 

specifickým symbolem 515 a za variabilní symbol bude sloužit rodné číslo účastníka. 

  

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

 

 Tato směrnice je závazná pro všechny pedagogické pracovníky školy i externí pracovníky, kteří vedou 

kroužky zájmového vzdělávání v nadepsané škole, dále pro všechny žáky, kteří se k zájmovému vzdělávání 

v příslušných kroužcích přihlásili i pro jejich zákonné zástupce a nabývá účinnosti dnem 08. 06. 2015. 

 Kontrolou provádění této směrnice je pověřen zástupce ředitele pro volnočasové aktivity. 

 Tímto se ruší předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy. 

 

 

 

 

Ve Frýdlantu dne 8. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Věra Dunajčíková 

                ředitelka školy 

 

 


