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Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa 

se sídlem Loosova 14, 638 00 Brno 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část:  12.  ŠKOLNÉ ZŠ A POPLATKY V ŠD 

Vypracovala   Mgr. Zora Spurná, ředitelka školy  

Schváleno na pedagogické poradě 

dne: 

   25. 8. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:    1. 9. 2020 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.  

Seznámení rodičů s tímto řádem je prováděno při zápisu žáků do 1. ročníku a na počátku 

školního roku při zápisu do ŠD.   

Úplata v základní škole se provádí v souhlase s § 123 zák.č.561/2004. 
 

     

 

A.  VÝŠE ÚPLATY A ZPŮSOB PLATBY  

 
 

1.  Základní škola 

 

a) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila výši roční úplaty za základní vzdělávání 

21 600,- Kč za jednoho žáka.  

 

   b)  Platby se provádějí zpravidla bezhotovostním příkazem na přidělený variabilní symbol. 

         Platbu lze uhradit jednorázově, pololetně nebo měsíčně. 

 

   c)  O snížení nebo prominutí školného rozhoduje ředitelka školy podle ustanovení 

  školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.  

  

 d) K žádosti o snížení nebo prominutí úplaty za základní vzdělávání (s příslušnými doklady  

         -  viz oddíl B, odstavec „1 a“) se vyjadřuje zřizovatel školy a poté ředitelka školy  

        rozhodne o případných změnách. 

        Platnost těchto změn může být stanovena na aktuální pololetí školního roku 

        nebo na celý školní rok, podle dlouhodobé či krátkodobé špatné finanční situaci rodičů. 
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2.  Školní družina 

 

a) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů ve školní družině na 300, - Kč za jednoho žáka I. stupně ZŠ na 

jedno pololetí. Žáci II. stupně platí školné pouze v případě, že se účastní doučování. 

V případě zanechání vzdělávání na naší škole se poplatek nevrací.  

 

b) Úplata je splatná ve dvou splátkách a to: první do 15. září, druhá do 15. 

           ledna. Platby se provádějí bezhotovostně s přiděleným variabilním symbolem.  

 

    c)  O snížení nebo prominutí poplatku školní družiny rozhoduje ředitelka školy 

   podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění  

   a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.  

   Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.  

 

 

 

 

B. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Snížení nebo prominutí úplaty 

 
a) Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi na základě písemné žádosti jeho zákonného 

zástupce, s uvedením důvodů a rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku 

nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný 

příplatek skutečně vyplácen. 

 

 b)  Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

 

    -  zákonný zástupce žáka je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné  nouzi 

           podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

 

         -  zákonnému zástupci žáka náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních 

                 službách,  

 

    - pokud má zákonný zástupce žáka v pěstounské péči a má nárok na příspěvek  

              na úhradu potřebu dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb.o státní 

              sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, 

 

      -  dále může být úplata snížena žákovi se sociálním znevýhodněním, 

       pokud je finanční situace v rodině na tak nízké úrovni, že se v propočtu blíží  

       životnímu minimu.  
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 2. Podmínky úplaty 

 

   a)  Platby se provádějí bezhotovostním příkazem s přiděleným variabilním symbolem  

           na účet školy 43-2913410257/0100. 

 

b) Stanovená částka příspěvku na neinvestiční náklady základní školy se platí ročně ve výši 21 

600 ,- pololetně ve výši 10 800 ,- Kč nebo měsíčně ve výši 1 800,-  

     a je splatná do 15. dne aktuálního měsíce. 

 

c) Úplata za školní družinu je splatná předem, platí se  ve dvou splátkách  

     – za období září až prosinec do 15.9. a za období leden až červen do 15.1. 

 

d) Úplatu je možné uhradit předem i na delší časové období. Je však nutné o tom informovat  

ekonomku školy, vzhledem ke způsobu platby převodem na účet školy. 
       

e) Při momentální platební neschopnosti je nutné tuto skutečnost oznámit ekonomce školy a to 

      do 15. dne daného měsíce a aktivně spolupracovat na řešení situace.  

 

f)    Při platební neschopnosti trvající déle než dva měsíce je nutné podat písemnou žádost o     

snížení školného s doložením potvrzení (viz oddíl B, odstavec „ 1 b“). Žádost doručí do 

kanceláře Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Husa nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, než na 

který se snížení školného vztahuje. Na základě souhlasu zřizovatele vydá ředitelka školy své 

rozhodnutí. 

 

g)   Pokud není zaplacen poplatek za žáka, hospodářka školy o tom uvědomí ředitelku školy. 
      

1) Ředitelka školy písemně informuje rodiče o porušení platební kázně.  

2) Pokud nedojde do 7 pracovních dní k vyrovnání dluhu, ředitelka školy znovu upozorní  

    rodiče o porušení platební kázně. 

3) Pokud ani po druhém upozornění nedojde k vyrovnání dluhu do 7 pracovních dní, může  

     ředitelka školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školy nebo školní družiny. 

     K vyloučení žáka může dojít i v případě opakovaného porušování platebního řádu 

     bez závažných důvodů a bez předchozí domluvy s ředitelkou školy. 

 

h)  Stanovená částka platí i pro druhé dítě v případě docházky sourozenců do ZŠ, ŠD 

nebo MŠ. Každému dalšímu dítěti z téže rodiny je v případě docházky do naší školy 

školné prominuto, přičemž školné v MŠ zůstává a promíjí se školné v ZŠ. 

Poplatek v ŠD platí všechny děti bez rozdílu. 

 

ch)  Platby se v době letních prázdnin nepřerušují.  

 

i) Výši úplaty stanovuje ředitelka školy, po schválení zřizovatelem a radou školy. 

 

j) Pokud dojde k úpravě výše úplaty nebo k úpravě platebních pravidel, budou tyto 

  změny uvedeny v dodatku a rodiče budou o těchto změnách ihned prokazatelně 

  informováni. 
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 m)  Při dočasném přerušení plnění povinné školní docházky na naší škole (lázně, léčení apod.), 

     se platí školné v plné výši. 

 

 

 

C.     ÚPLATA PŘI INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

         A PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V CIZINĚ 

 

 
V případě individuálního vzdělávání žáka 

                  nebo plnění povinné školní docházky v cizině 

 

neplatí zákonní zástupci za své dítě školné stanovené touto směrnicí, 

ale při konání zkoušky, což je 

 

           u individuálního vzdělávání 1x za ½  roku 

           a v případě plnění školní docházky v cizině minimálně 1x za 2 roky 

 

poskytnou poplatek za vykonání zkoušky a to ve výši 1 200,- . 

 

Platba bude provedena buď v hotovosti nebo převodem na účet školy. 

Tato částka bude použita výhradně k pokrytí nákladů spojených s prozkoušením žáka  

a vedením k tomu příslušné dokumentace. 

 

 
 

 Závěrečná ustanovení 

 
a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy 

pověřena: v základní škole hospodářka 

                 ve školní družině vedoucí vychovatelka. 

b) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1. 9. 2020 

 

 
                                                                                                 Mgr. Zora Spurná 
                                                                                                                        ředitelka školy 
 

                                                                   


