
 

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

se sídlem Březinova 52, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

C/17 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Vypracoval: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., ředitel školy  

Schválil: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., ředitel školy  

 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.7.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2020 

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

součást tohoto předpisu. 

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 

organizace na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a §14 Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 

Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy a 

mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace a podmínky splatnosti 

úplaty. 

 

Čl. 2 

Plátci 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k zájmovému vzdělávání ve školní družině 

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace. 

 

Čl. 3 

Základní částka úplaty 

1) Úplata se stanoví na částečnou úhradu neinvestičních nákladů připadajících na jedno 

dítě ve školní družině Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 

příspěvkové organizace. 

2) Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině činí 150 Kč na 

příslušný kalendářní měsíc. 

 

Čl. 4 

Podmínky splatnosti 

1) Úplata je splatná následovně: 

a. do 25.8. za období září – prosinec v částce 600 Kč 

b. do 25.12. za období leden – červen v částce 900 Kč 

2) Úplatu hradí plátci bezhotovostně na účet školy 2701818090/2010 (Fio banka) nebo 

ve výjimečných případech do pokladny Základní školy a mateřské školy Ostrava-

Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, ta je příjmem této příspěvkové 

organizace a musí být použita jen na neinvestiční náklady školní družiny.  



3) Při zahájení docházky dítěte v průběhu měsíce je úplata splatná do 2. pracovního dne 

od zahájení docházky. 

4) Neuhrazení úplaty za zájmové vzdělávání ve stanoveném termínu může být důvodem 

k rozhodnutí o ukončení zájmového vzdělávání. 

5) V odůvodněných případech může být snížena nebo prominuta úplata za zájmové 

vzdělávání. Žádost o snížení nebo osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání bude 

individuálně posuzována ředitelem školy. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

Směrnici vydává Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková 

organizace pro své účely. 

Dnem vydání nové směrnice pozbývá platnosti předchozí směrnice včetně jejich doplňků. 

 

 

 

 

V Ostravě, 30.6.2020 

 

 …………………………………………… 

 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

 ředitel školy 

 


