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16. SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA POBYT VE 
ŠKOLNÍM KLUBU 

 
Směrnici zpracoval: Hana Dostálová 
Směrnici schválil:   Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
Směrnice byla projednána na pedagogické radě dne: 26. srpna 2020 
  
Směrnice nabývá platnosti dne: 1. září 2020 
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. září 2020 

 
1) Ředitelka Základní školy Klobouky u Brna, příspěvková organizace podle § 123 zákona 561/2004 o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §§ 11 
14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vydává tuto směrnici o výši úplaty za 
pobyt ve školním klubu. 
 

2) Výše úplaty za pobyt ve školním klubu pro účastníka přihlášeného k pravidelné docházce 
pobyt ve školním klubu  50 Kč měsíčně 

 
Úplata za pobyt žáka přihlášeného k pravidelné docházce se provádí pololetně. (500,- Kč/rok; 250,-
 Kč/pololetí) 

 
3) Výše úplaty za pobyt ve školním klubu pro žáka, který není přihlášený k pravidelné docházce  

(v případě potřeby z důvodu mimořádné situace v rodině) 
pobyt ve školním klubu  20 Kč denně 

Úplata za pobyt nepřihlášeného žáka se provádí po jeho ukončení. 

 
4) Osvobození od úplaty za školní klub 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce žáka, který pobírá příspěvek hmotné nouze. Tuto 
skutečnost je třeba doložit k písemné žádosti o snížení či prominutí úplaty za školní klub. O snížení 
nebo prominutí úplaty rozhodne ředitelka školy. 
 

5) Splatnost úplaty 
Úplata za pobyt ve školním klubu je splatná přednostně převodem na účet; v mimořádných případech 
složením hotovosti v kanceláři školy.  

• 1. pololetí (od září – leden) splatné do 30. 9.  
• 2. pololetí (od února – června) splatné do 31. 1.  

Žák může být vyloučen ze školního klubu, pokud nebude dodržen termín splatnosti. 
 

6) Úplata v případě karantény 
• pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí (poplatek se nevrací). 
• pokud dojde na základě KHS nebo MZd k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu 

poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo 
přerušení provozu více než 5 dnů provozu. 
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7) Úplata v případě odhlášení žáka 
• poplatek v případě odhlášení žáka ze školního klubu se vrací za každý zaplacený nezapočatý 

měsíc 
• poplatek v případě odhlášení žáka z kroužku se poplatek za započaté pololetí nevrací. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Klobouky u Brna dne 1. 9. 2020 

Ing. Jana Králová 
           ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 


