
Základní škola a Mateřská škola Švihov 
 

směrnice č.18/2019 
 

I. 
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Švihov, okres Klatovy podle § 123 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky 
109/2011 Sb. v platném znění 

s t a n o v í   v ý š i    ú p l a t y 
 

a) za zájmové vzdělávání ve školní družině (1.,2.,3. odd.) a ve školním klubu 
                                                 v částce 100 Kč měsíčně, 

 
b) za zájmové vzdělávání ve školní družině (4.odd.) s provozem 1 hodinu denně 

v částce 50 Kč měsíčně. 
II. 

Úplata může být snížena nebo prominuta, jestliže 
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, 
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
podle zákona o státní sociální podpoře, 
a tuto skutečnost prokáže ředitelce Základní školy a Mateřské školy Švihov. 

III. 
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do školní družiny, školního klubu ani jeden 
den příslušného kalendářního měsíce lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc 
poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky. 
Zákonný zástupce dítěte, bude-li chtít snížit základní částku úplaty, podá u ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Švihov písemnou žádost o snížení úplaty a v žádosti uvede termíny 
docházky svého dítěte za posuzované období. 
                                                                         IV. 
O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka Základní školy a Mateřské školy Švihov, 
podle zákona č.561/04 §123, odst. 4) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání, rozhodnutí.  

V. 
V případě provozu školní družiny a školního klubu v měsíci červenci a srpnu se úplata bude 
týkat pouze přihlášených dětí. 

VI. 
Úplata za 1. pololetí školního roku musí být provedena nejpozději do konce listopadu 

2019 a za 2. pololetí nejpozději do konce dubna 2020. 
Platby je možné hradit   a) příkazem u banky 
číslo účtu ZŠ a MŠ Švihov : 824 097 319 / 0800, každému dítěti je přidělen variabilní symbol. 
Variabilní symbol sdělí zákonným zástupcům písemně paní vychovatelka příslušného 
oddělení školní družiny, vedoucí školního klubu nebo účetní školy. 
                                         b) hotově u účetní školy. 
Je možné provádět platby i za více měsíců dohromady. 

VII. 
                                            Směrnice 18/2019 ruší směrnici 18/2018.  
 
 
 
Platnost od 1. 9. 2019                                                                       Mgr. Jakub Topinka,                 
                                                                                                                    ředitel 


