
         Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace 
 

 
 

Určeno pro zákonné zástupce žáků zapsaných do zájmových kroužků pracujících při škole 

 

 

Pokyn ředitele školy k úhradě úplaty za zájmové kroužky 
  

 

Dne 1. 9. 2020 vstoupil v platnost vnitřní předpis ZŠ Hustopeče, Komenského 2 (dále jen 

„škola“), kterým se stanoví výše úplaty za zájmové kroužky (dále jen „ZK“), jejichž činnost zajišťuje 

škola. Tento předpis je zveřejněn na webových stránkách školy www.zshuskom.cz., dále je k dispozici 

u každého vedoucího a u ředitele školy. 
  

Na základě uvedeného předpisu je stanovena měsíční úplata ve výši: 

• 150 Kč za žáka – ZK jehož činnost trvá 45 až 60 minut za 1 týden, 

• 200 Kč za žáka – ZK jehož činnost trvá 61 až 90 minut za 1 týden, 

• 250 Kč za žáka – ZK jehož činnost trvá 91 min a déle za 1 týden. 
  

Ředitel školy může na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka snížit, popř. 

prominout úplatu za ZK. 
  

Pokud žák ukončí předčasně docházku do ZK, může jeho zákonný zástupce požádat písemně 

ředitele školy o vrácení poměrné části úplaty.        

 

Postup stanovený pro úhradu úplaty: 
 

Základní výše úplaty či snížená výše úplaty za ZK je splatná vždy na stanovené období (tato období 

jsou stanovena s ohledem na termíny čtvrtletních účetních uzávěrek školy), a to: 

 

v základní měsíční výši 150 Kč / 200 Kč / 250 Kč (nebo ve snížené měsíční výši stanovené ŘŠ)  

 

za měsíce říjen až prosinec do 31.10. ve čtvrtletní výši 450 Kč / 600 Kč / 750 Kč dále pak: 

za měsíc leden až květen do 31.1. v pololetní výši 750 Kč / 1.000.Kč / 1.250 Kč.  
 

 

Úhrada bude provedena bezhotovostně na účet školy (po přidělení osobního variabilního 

symbolu), výjimečně osobně zákonným zástupcem přímo vedoucímu příslušného ZK oproti podpisu.    
 

 
 

 

 V případě nejasností, dotazů či připomínek k úhradě úplaty za ZK se obracejte na zástupce 

ředitele pro ekonomické a provozní záležitosti - tel. č. 519 363 611. 

 

 

 

V Hustopečích 1.9.2020  

 

        Mgr. Jaroslav Vysloužil 

                ředitel školy 

http://www.zshuskom.cz/

