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Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Č.j.:                  
Vypracoval: Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka školy  
Schválil: Mgr. Olga Síbrtová,  ředitelka školy 
Spisový znak A.1. 
Skartační znak A10 
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2019 
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2019 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu. 

 
 
1) Stanovení výše úplaty 
 
Tato směrnice určuje veškeré náležitosti týkající se stanovení a způsobu úhrady úplaty ve školní 
družině (dále jen ŠD) ZŠ v souladu se zněním § 123 zákona č. 561/2004 o předškolním, 
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu 
s prováděcím předpisem k tomuto zákonu, tj. § 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém 
vzdělávání, v platném znění. 
 
Výše úplaty pro školní rok 2019/2020 je stanovena v souladu s výše uvedenými předpisy a činí: 
 

 150,-/měsíčně 
 
Úplata je splatná ve 2 splátkách, a to za období září – prosinec, leden – červen (pokud nebylo 
dohodnuto jinak) – lze hradit bankovním převodem. Rodiče jsou povinni dodržet číslo účtu a 
termín na provedení platby. 
 
Úplata se dále stanovuje vždy k 30. 6. daného kalendářního roku na další školní rok, organizace 
je povinna zveřejnit v elektronické vývěsce stanovení výše této úplaty – www.zslichnov.cz 
 
2) Snížení, prominutí výše úplaty 

 
O snížení nebo prominutí rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného 
zástupce žáka nebo jiné oprávněné osoby v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. K žádosti bude přiloženo potvrzení příslušného 
orgánu o skutečnostech, které dokládají důvody podání žádosti pro snížení nebo prominutí 
úplaty. 
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3) Neuhrazení úplaty je důvodem pro vyloučení žáka ze školní družiny. Úplata je vymahatelná. 
 

4) Nedílnou součástí této směrnice je stanovení výše úplaty zájmového vzdělávání a            
školských služeb pro daný školní rok. 

 
5) Závěrečná ustanovení 

 
Vyřizováním veškerých organizačních náležitostí týkajících se úplaty v ŠD je pověřena 
zástupkyně ředitelky školy. 
 
 

 
 
 
Lichnov 28. 6. 2019  ……………………………… 
 Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


