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1. Žák je do školní družiny přijat na základě písemné přihlášky ŠD (podepsané zákonným 

zástupcem žáka). Poplatek za docházku do školní družiny je 200,- Kč / měsíc a vybírá se 

vždy částka na pololetí školního roku (200 x 5 = 1 000,- Kč / pololetí). Při písemném 

odhlášení žáka (pouze ze závažných důvodů – viz školní řád) ze školní družiny se 

rodičům vrací částka od následujícího měsíce. Platby se provádí převodem na účet školy 

pod daným variabilním symbolem (splatnost do 15.9. na I. pololetí; do 15.2. na II. 

pololetí; případně do 14 dnů při dodatečném přijetí). Při nezaplacení poplatku ve 

stanoveném termínu může být žák ze školní družiny vyloučen. 

2. Žák je do školního klubu přijat na základě písemné přihlášky ŠK (podepsané 

zákonným zástupcem žáka). Poplatek za docházku do školního klubu je 200,- Kč / 

měsíc a vybírá se vždy částka na pololetí školního roku (800,- Kč / pololetí). Po 

zaplacení této částky může žák navštěvovat libovolný počet kroužků ve školním klubu 

(Př.: Za částku 200,- Kč/měsíc může navštěvovat např. 4 kroužky ŠK).  Po přihlášení 

žáka a zaplacení částky je žák povinen navštěvovat školní klub alespoň jedno pololetí. 

Zaplacenou částku je možné vrátit pouze ze závažných důvodů (např. dlouhodobá 

nemoc, úraz, odstěhování žáka…). Platby se provádí převodem na účet školy pod 

daným variabilním symbolem (splatnost do 30.9. na I. pololetí; do 28.2. na II. pololetí; 

případně 14 dnů po dodatečném přihlášení). Při nezaplacení poplatku ve stanoveném 

termínu může být žák ze školního klubu vyloučen. 

3. Žák je do zájmového kroužku v rámci doplňkové činnosti školy přijat na základě 

písemné přihlášky zájmového kroužku (podepsané zákonným zástupcem žáka). 

Poplatek za docházku do zájmového kroužku v rámci doplňkové činnosti školy je 200,- 

Kč / měsíc / kroužek (v případě, že kroužek trvá max. 1h týdně = max. 60 min.) a vybírá 

se vždy částka na pololetí školního roku (800,- Kč / pololetí / při max. 1. hod. trvajícím 

kroužku). V případě, že kroužek trvá déle než 1h týdně, částka se přímo úměrně zvyšuje 

(Př.: za 1,5h trvající kroužek se za pololetí platí 1,5 x 800,- Kč = 1 200,- Kč).  Za každý 

zájmový kroužek žák platí zvlášť. Po přihlášení žáka a zaplacení částky je žák povinen 

navštěvovat zájmový kroužek alespoň jedno pololetí. Zaplacenou částku je možné vrátit 

pouze ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc, úraz, odstěhování žáka…). 

Platby se provádí převodem na účet školy pod daným variabilním symbolem (splatnost 

do 30.9. na I. pololetí; do 28.2. na II. pololetí; případně 14 dnů po dodatečném 

přihlášení). Při nezaplacení poplatku ve stanoveném termínu může být žák ze 

zájmového kroužku vyloučen. 

4. Cenu za kroužek ve školním klubu nebo zájmové činnosti dětí lze v případě vysoké 

materiálové náročnosti navýšit o příspěvek na pomůcky či materiál (např.: keramická 

hlína v kroužku Keramika). 

Tato vnitřní směrnice1.6.2.9./22012014 je platná od 22.1.2014 a zároveň se ruší směrnice 

1.6.2.9./01092009. 

Projednáno v pedagogické radě dne 22.1.2014. 

 

Mgr. Jiří Měchura 

ředitel školy 


