
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 
 

V Praze dne 17. 5. 2021 

č.j.: ZŠ/100/21 
 

Příloha č. 4 ke směrnici vydané dne 21. 8. 2020 s č.j.: ZŠ/168/20, kterou se stanoví podmínky 

vypořádání úplaty ve školní družině základní školy v období od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 
 

1. Tato příloha ke směrnici určuje veškeré náležitosti týkající se stanovení a způsobu vypořádání 

úplaty ve školní družině (dále ŠD) základní školy v období od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021. 
 

2. Výše úplaty pro školní rok 2020/2021 činí 250,- Kč za jeden měsíc na jednoho žáka zapsaného do 

ŠD ve školním roce 2020/2021. 
 

3. Výše úplaty za měsíc květen 2021 z důvodu rotační výuky v období od 1. 5. 2021 do 16. 5. 2021, 

kdy každé třídě v uvedeném období byla zakázána v jednom z týdnů osobní přítomnost ve škole, činí 

190,- Kč. 
 

4. Výše úplaty za měsíc červen 2021, kdy bude povolena účast všech žáků školy na prezenční výuce, 

činí 250,- Kč. 
 

5. V případě, kdy dojde k obnovení „rotační výuky“ a zároveň povolení nebo zakázání osobní 

přítomnosti žáka v průběhu měsíce, bude následně výše úplaty za daný měsíc stanovena novým 

předpisem. 
 

6. Vzniklé nedoplatky za školní rok je třeba vypořádat v termínu po domluvě s vedoucí vychovatelkou 

školní družiny paní Marcelou Lazurkovou, nejdéle však do 30. 6. 2021. 
 

7. Vzniklé přeplatky za školní rok 2020/2021 budou vypořádány takto: 

- u žáků, u kterých je předpoklad, že budou zapsaní do školní družiny i ve školním roce 2021/2022, 

budou převedeny přeplatky za zájmové vzdělávání do školního roku 2021/2022 a platby v daném 

školním roce budou o převedenou částku poníženy, 

- u žáků 5. ročníku budou přeplatky vráceny do 10. 7. 2021 na účet plátce na základě této přílohy ke 

směrnici, 

- u žáků, jejichž zákonní zástupci požádají o vrácení platby za školní rok 2020/2021 do 30. 6. 2021 

formou e-mailové zprávy na adresu vedoucí vychovatelky školní družiny paní Marcely Lazurkové 

(lazurkova.m@naberanku.cz), budou přeplatky vypořádány do 10. 7. 2021, 

- u žáků, jejichž zákonní zástupci budou mít ke dni 30. 6. 2021 přeplatek a tito žáci od 1. 9. 2021 

nebudou navštěvovat školní družinu, bude případný přeplatek vrácen na účet plátce do 15. 9. 2021. 
 

8. Vracení úplaty bude prováděno bezhotovostně z bankovního účtu školy č. 70244369/0800  pod 

přiděleným variabilním symbolem. 
 

9. Závěrečná ustanovení 

a) Vyřizováním veškerých organizačních náležitostí týkajících se úplaty ve ŠD je pověřena vedoucí 

vychovatelka ŠD paní Marcela Lazurková. 

b) Tato příloha směrnice nabývá účinnosti dnem 17. 5. 2021 a ruší ustanovení Přílohy č. 3 ke směrnici, 

která se týkala stanovení úplaty v měsíci květnu a červnu. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Soukup 

ředitel školy 


