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Článek 1 Obecná ustanovení 

 

1. Ředitelka školy touto směrnicí stanovuje zákonným zástupcům žáka (dále jen ZZ) 

povinnost hradit úplatu za zájmové vzdělávání žáka ve školním klubu (dále jen ŠK). 

2. Finanční prostředky vybrané za úplatu jsou příjmem školy. 
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Článek 2 Výše úplaty 

 

1. Výše úplaty za každého přihlášeného žáka je stanovena takto:  

a) každá zájmová činnost – 40,- Kč měsíčně. Zájmová činnost Školní parlament není 

zpoplatněna.  

b) příležitostné akce – plánované náklady na akci určené předem. 

 

 

Článek 3 Podmínky úplaty 

 

1. Úplata dle čl. 2 se hradí na celý školní rok předem, do 30. 9. (to je 400 Kč za každou 

zájmovou činnost) hotově vedoucímu zájmové činnosti. Úplata za příležitostné akce se 

hradí před konáním akce. 

2. V případě přijetí žáka do ŠK po termínu splatnosti se úplata hradí do 5 pracovních dnů 

od přijetí. 

3. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy se na dobu vedlejších školních prázdnin 

činnost ŠK přeruší. 

4. Neuhrazení úplaty v termínu a ve správné výši může být po písemném upozornění ZZ 

důvodem k rozhodnutí ředitele školy o případném vyloučení žáka ze ŠK. 

 

 

Článek 4 Závěrečná ustanovení 

 

a) Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřena 

zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň.   

b) Uložení směrnice ve spisovně školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy. 

c) Směrnice o úplatě ve školním klubu nabývá platnosti dnem 1. 9. 2020.  

d) Směrnice o úplatě ve školním klubu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020. 

e) Směrnice o úplatě ve školním klubu zrušuje Směrnici o úplatě ve školním klubu ze 

dne 1. 9. 2017. 

 

 

 

 

V Otrokovicích dne 1. 9. 2020    Mgr. Bc. Marcela Javoříková 

ředitelka školy 

 



 

Dodatek č. 1 ke Směrnici o úplatě za zájmové 

vzdělávání 

 

Směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání ve Školním klubu ze dne 1. 9. 2020 se mění od 1. 9. 

2022 takto:  

 

a) Úplata dle čl. 2, odst. 1 je stanovena od 1. září 2022 na 45 Kč měsíčně za 

zájmovou činnost. Zájmová činnost Školní/ Žákovský parlament není zpoplatněna.  

b) Úplata dle čl. 3, odst. 1 se hradí bezhotovostně na účet školy, potvrzení o platbě je 

v Edookitu. 

 

 

 

 

Otrokovice 30. 6. 2022     Mgr. Bc. Marcela Javoříková 

         ředitelka školy 

 

 
 


