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           Komenského 10/2, 594 01 Velké Meziříčí 
 

VNITŘNÍ PŘEDPIS 

Pravidla vypořádání úplaty za zájmové vzdělávání 

 

Úplata za vzdělávání a vybírání poplatků za zájmové vzdělávání se řídí vyhláškou MŠMT 
č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, na základě krizových 
a mimořádných opatření vlády o pozastavení činnosti školských zařízení a doporučení MŠMT 
o postupech provozu ve školském zařízení, ředitelka stanoví závazným pokynem výši vrácení 
úplaty za pravidelné zájmové vzdělávání na školní rok 2019/2020.  

Finanční částka je stanovena v procentech, které vyplývají z cen, které jsou uvedeny v systému 
Domeček. 

1.  V případě ukončení zájmové pravidelné činnosti (nařízení vlády), rozhodnutí rady města 
ze dne 13. 3. 2020 a podmínek školského zařízení, které znemožňují opětovné otevření 
zájmových útvarů do 30. 06. 2020 bude vrácena částka na základě žádosti zákonného zástupce 
účastníka nebo žádosti dospělého účastníka ve výši 70% z pololetního školného. 

2. V případě přerušení zájmové pravidelné činnosti (nařízení vlády), rozhodnutí rady města ze 
dne 13. 3. 2020 a podmínek školského zařízení do 20. kalendářního týdne roku 2020 
(od 11. 05. 2020) a prodloužení pravidelné zájmové činnosti do 30. 06. 2020 bude vrácena 
částka na základě žádosti zákonného zástupce účastníka nebo žádosti dospělého účastníka ve 
výši 25% z pololetního školného. 

3. V případě přerušení zájmové pravidelné činnosti (nařízení vlády), rozhodnutí rady města ze 
dne 13. 3. 2020 a podmínek školského zařízení do 22. kalendářního týdne roku 2020 
(od 25. 05. 2020) a prodloužení pravidelné zájmové činnosti do 30. 06. 2020 bude vrácena 
částka na základě žádosti zákonného zástupce účastníka nebo žádosti dospělého účastníka 
ve výši 30% z pololetního školného. 

4. V případě provozu „náhradní pravidelné činnosti“ v měsíci červnu a nemožnosti se účastnit 
této činnosti z důvodu vyplývajících z čestného prohlášení (rizikové skupiny obyvatel) bude 
vrácena částka ve výši 50% pololetní úplaty za školné.  Žadatel o vrácení úplaty za vzdělání 
podá žádost a písemně doloží prohlášení o důvodech vyplývajících z čestného prohlášení. 

5. Žádost o vrácení úplaty za vzdělání se bude podávat v období od 1. 6. do 30. 6. 2020. Žádost 
o vrácení poměrné části úplaty za vzdělání bude podána písemnou formou.  
V případě že v daném termínu žádost nebude podána, je tato skutečnost považována jako 
nezájem o vrácení částky a finančních prostředků bude využito k nákupu materiálu a pomůcek 
pro zájmové vzdělávání. 

 
 
 
 
 



 
 

6. Vracení poměrné části úplaty za vzdělání bude probíhat v období od 15. 6. do 15. 8. 2020. 
 
Vnitřní předpis navazuje na Pravidla stanovení úplaty za zájmové vzdělávání. 
Ve Velkém Meziříčí 
S platností od 11. 05. 2020 
S účinností od 11. 05. 2020       

…………………………………… 
                                                                                                                Ing. Alena Vidláková 

ředitelka Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí 


