
Základní škola Pivoňka, 
Chříč 23, 331 43 Chříč 

Kontaktní osoba: MgA. Jana Jakubíčková, mail: 
jana.jakubickova@gmail.com, tel.: 702404105, www.skolapivonka.cz 

 
sm_5 

 

Směrnice o placení příspěvků za vzdělávání 
Vypracovala:  MgA. Jana Jakubíčková 
Schválila:  Rada školy 28. 8. 2017 a MgA. Jana Jakubíčková 
Spisový znak:  Skartační znak:  
Účinnost od:  1.9.2017 
  

 
Úvodní ustanovení 
Tato směrnice je součástí organizačního řádu školy.  
 
A. Vymezení pojmu příspěvek 

1. Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vybírá za poskytnuté vzdělání 
naše škola od zákonných zástupců dítěte příspěvek.  
 

2. Příspěvkem se myslí finanční částka, kterou zákonní zástupci k 10. dni měsíce posílají na účet 
školy. Tento příspěvek je použit dle potřeb školy na mzdové náklady, nákup pomůcek, učebnic, 
platbu za energie, topení.  

 
B. Výše příspěvku a úhrada 

1. Výše příspěvku je stanovena před nástupem dítěte do školy v dotazníku, který rodiče vyplňují. 
Výše školného je od 500 – 2000 Kč  za měsíc. Zákonní zástupci se zavazují k platbě příspěvku v 
takové výši, kolik jim dovolují jejich finanční možnosti.  
 

2. Zákonní zástupci jsou seznámi při osobní schůzce s ředitelkou školy o provozních nákladech 
školy a jsou vedeni k zodpovědnému přístupu při podpoře vzdělávání jejich dítěte.  

 
3. Zákonní zástupci se zavazují k placení příspěvku ve stejné výši každý měsíc po dobu celého 

školního roku.  
 

4. Zákonní zástupci dítěte uzavírají se Základní školou Pivoňka zastoupenou ředitelkou MgA. 
Janou Jakubíčkovou smlouvu o hrazení příspěvků za vzdělávání.  

 
5. Ve smlouvě je uvedena částka, číslo účtu a přesná doba, do kdy mají příspěvek každý měsíc 

zaplatit.  
 

6. V případě nezaplacení příspěvku jsou rodiče požádáni o urychlené zaplacení.  
 

 
7. Pokud nebude příspěvek opakovaně uhrazen může to být důvod k rozvázání smlouvy o 

vzdělávání mezi školou a zákonnými zástupci.  
 

8. V případě mimořádných událostí v rodině může vedení školy po osobní schůzce se zákonnými 
zástupci odstoupit od stávající smlouvy a snížit či navýšit příspěvek za vzdělávání a podepsat 
se zákonnými zástupci novou smlouvu během školního roku.  
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9. Rodiče mají k dispozici Výroční zprávu školy, kde je uvedeno hospodaření školy za minulý rok 
a podrobné využití příspěvků.  

 
 
C. Školní fond 

1. Školní fond slouží k hrazení výletů a mimoškolních akcí, které škola zhruba během školního 
roku pořádá.  
 

2. Zákonní zástupci do fondu platí 100 Kč měsíčně navíc (není součástí příspěvku za vzdělávání).  
 

3. Zákonní zástupci jsou na rodičovské kavárně informáni o vyúčtování Školního fondu za 
pololetí.  

 
4. Přebytek ze Školního fondu za pololetí přechází do druhého pololetí.  

 
 
Ve Chříči 20.8.2017 
 
 
…………………………………………………………………. 
MgA. Jana Jakubíčková 
Ředitelka školy 


