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Směrnice ředitele školy k úplatám za školské služby a vzdělávání, které 
neposkytuje stupeň vzdělání 

 

     Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. v posledním znění stanovuji výši a způsob výběru úplaty 
za školské služby a vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání: 
 
1. Školní družina 

– poplatek za školní družinu je stanoven ve výši 750,- Kč na jedno pololetí (platba 
prostřednictvím „Školního programu“ koncem září a koncem února) 

– poplatek se hradí v případě, že v daném měsíci žák navštívil školní družinu alespoň 
jedenkrát 

– o slevě nebo osvobození od poplatku rozhoduje ředitel školy na základě předložených 
dokladů o sociální situaci rodiny (*) 

 
Platba se provádí inkasem z elektronické on-line pokladny (Školní program) měsíčně. 

 
2. Zájmové kroužky 

– poplatky za účast v kroužcích školy jsou stanovovány dle rozsahu a finanční 
náročnosti jednotlivých kroužků  

– veškeré vybrané prostředky musí být použity na pokrytí mzdových a režijních nákladů 
činnosti kroužku 

 
Platba se provádí na základě pokynů vedoucího kroužku. 
 

3. Základní umělecká škola  
Výše úplaty činí: 

Hudební obor měsíčně pololetně 

Přípravné studium žáků MŠ a 1. tř. ZŠ – individuální   180,- Kč 900,- Kč 

Přípravné studium žáků MŠ a 1. tř. ZŠ – skupinová PHV                                                                        100,- Kč 500,- Kč 

Přípravné studium – ostatní                                                          180,- Kč 900,- Kč 

Základní studium 270,- Kč 1350,- Kč 

Dva hlavní předměty (nástroje) 360,- Kč 1800,- Kč 

Komorní (souborová) hra 60,- Kč 300,- Kč 

DPS Piccolo (jako hlavní předmět)                                                                           80,- Kč 400,- Kč 

DPS Da Capo (jako hlavní předmět)                                                                           80,- Kč 400,- Kč 

DPS Canzonetta (jako hlavní předmět)                                                                        120,- Kč 600,- Kč 

 

Literárně-dramatický obor měsíčně pololetně 

Přípravné studium   100,- Kč 500,- Kč 

Základní studium                                                                        120,- Kč 600,- Kč 



  
 

Úplata za vzdělávání slouží k uhrazení provozních nákladů školy, nikoliv nákladů na 
vlastní výuku. Vrácení poměrné části školného je možné pouze za podmínek stanovených 
v § 8 odst. 3 výše uvedené vyhlášky. 
 
Pronájem nástrojů je možný na základě dohody o pronájmu zpravidla na jeden školní rok 
za následující poplatek: 

- nástroje s pořizovací cenou nad 10000,- Kč     600,- Kč za šk. rok (12 měsíců) 

- nástroje s pořizovací cenou do 10000,- Kč       360,- Kč za šk. rok (12 měsíců) 
 

Platba se provádí bezhotovostním způsobem v následujících termínech: 
– do 15. 9. za 1. pololetí 
– do 15. 2. za 2. pololetí 

 
4. Stravování 

Cena jednoho oběda  

Strávníci   7 – 10 let 24,00 Kč 

Strávníci 11 – 14 let 26,00 Kč 

Strávníci 15 let a více  28,00 Kč 

 
Upřednostňována je bezhotovostní platba, možno platit i poštovní poukázkou nebo 
v hotovosti a to za následujících podmínek a v níže uvedených termínech: 

– bezhotovostní platbou do 25. dne předchozího měsíce (musí již být na účtu školy) 
– poštovní poukázkou – doklad o zaplacení je nutné předložit ve školní jídelně 

minimálně den před zahájením stravování 
– platbou v hotovosti pouze v případě odběru jednotlivých obědů 

 
 
 

 
 Mgr. Pravoslav Němeček 

ředitel školy 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
* dle §11 odst. 3 vyhlášky 74/2005 Sb. v posledním znění 
 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle 
zákona o pomoci v hmotné nouzi 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních 
službách, nebo 

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


