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 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 

Směrnice č. 05/2020 
 

ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání 
 

ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy 
 

 
Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a (dále jen školy) vydává v souladu se 
zákonem 561/2004 Sb., o zájmovém, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále 
jen školský zákon) v platném znění dne 8. 6. 2020 tuto směrnici pro provoz a stanovení úplaty 
v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky nadepsané školy ve školním roce 2020 – 2021. 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato směrnice stanoví podmínky provozu a výši úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen „úplata“) 
účastníka (dále jen „žák“) ve školních kroužcích a kroužcích školní družiny (dále jen „školních 
kroužcích“) vedených pedagogickými pracovníky nadepsané školy, možnost snížení úplaty a 
podmínky splatnosti úplaty ve školním roce 2020 - 2021. 
 

Čl. 2 
Plátci 

 
Úplatu uhradí zákonný zástupce žáka přijatého k zájmovému vzdělávání ve školních kroužcích 
vedených pedagogickými pracovníky školy. 
 

Čl. 3 
Základní částka úplaty ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy  

 
Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školních kroužcích vedených pedagogickými 
pracovníky školy za jeden kalendářní měsíc podle povahy kroužku činí: 
 

 150,- Kč/měsíc při výuce 45 minut/týden 
 200,- Kč/měsíc při výuce 60 minut/týden 
 1 200,- Kč za jedno pololetí, to je 300,- Kč/měsíc výtvarný kroužek 
 1 400,- Kč za jedno pololetí, to je 350,- Kč/měsíc kroužek keramiky a korálkování apod. 

 
Pozn. U kroužků, kde je třeba zajistit pracovní materiál (výtvarný, keramika apod.), se hradí platba na 
jedno pololetí. 

 
Čl. 4 

Snížení úplaty v případě přerušení provozu 
  
Ve školním roce 2020 – 2021 je pro období 1. 9. 2020 – 30. 9. 2020 a pro období 1. 6. 2021 – 31. 8. 
2021 zájmová činnost ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky přerušena a úplata 
je snížena na 0,- Kč (zákonný zástupce úplatu pro toto období neplatí).  
 

Čl. 5 
Možnost snížení nebo prominutí základní částky úplaty 

 
Ředitelka školy může výši úplaty snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: 
 

a) žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi 
podle zákona o hmotné nouzi, 
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b) žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o 

sociálních službách nebo 
 

c) žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 
zákona o státní sociální podpoře 

 
Úplata za výše uvedených podmínek může být snížena nebo prominuta jen v případě, požádá-li o to 
zákonný zástupce žáka písemně ředitelku školy a tyto skutečnosti jí prokáže.  
 

Čl. 6 
Přihlášky k účasti v kroužku 

 
Přihlášky k účasti ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy vydává vedoucí 
kroužku. Přihláška obsahuje jméno a příjmení účastníka, datum jeho narození, třídu, kterou ve škole 
navštěvuje, název kroužku, výši základní částky úplaty, přidělený variabilní symbol (doplní vedoucí 
kroužku) a podpis zákonného zástupce žáka. Tato písemná přihláška je pro účast v kroužku závazná 
(pravidelná účast v kroužku, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplaty atd.). 

 
Čl. 7 

Odhlášení z účasti v kroužku 
 

Odhlásit žáka z účasti v příslušném kroužku lze pouze na konci pololetí na základě písemné 
žádosti zákonného zástupce žáka adresované na ředitelství školy. 
 

Čl. 8 
Stanovení minimálního a maximálního počtu žáků na jeden kroužek 

 
Minimální počet žáků v jednom kroužku vedeném pedagogickým pracovníkem školy je 8. Maximální 
počet žáků je 25. O maximálním počtu žáků rozhoduje podle povahy kroužku zástupkyně ředitelky 
školy ve spolupráci s vedoucím kroužku.   

 
Čl. 9 

Podmínky splatnosti úplaty 
 
Úplata za účast ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy na celé 1. pololetí 
je splatná do 30. září, za celé 2. pololetí do 30. ledna na běžný účet školy 2580934/0300 
složenkou nebo převodem z účtu. Každému žákovi je přidělen variabilní symbol, který musí být 
uveden na složence nebo při převodu z účtu.  
 
 

Čl. 10 
Přechodná ustanovení 

 
Každému nově přijatému žákovi do výše uvedených kroužků bude neprodleně přidělen nový variabilní 
symbol.  
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato směrnice je závazná pro všechny pedagogické pracovníky školy, 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, nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020 a zároveň ruší 
účinnost směrnice 5/2019 ze dne 30. 6. 2019. 
 
 
 

Mgr. Milada Bulirschová  
ředitelka školy 

 


