Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty ve školní družině
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a §123 zákona č. 561/2004 Sb.
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Pro naše podmínky je v platnosti Řád a vnitřní
řád školní družiny (náš interní dokument).
Čl. I Úvodní ustanovení
Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen
úplata), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní
družinu.
Čl. II Výše úplaty
Měsíční výše úplaty je stanovena:
200,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.
Čl. III Placení úplaty
1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen plátce) zařazeného do školní
družiny.
2. Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině.
3. Způsob placení: převodem na účet 67388329/0800
Variabilní symbol: 6místné evidenční číslo žáka
Specifický symbol: 38
(dítě s evidenčním číslem 123456 bude mít VS 123456 a SS 38)
Do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu pro snazší identifikaci platby. Neidentifikovatelné platby
bez uvedení výše požadovaného budou zasílány školou zpět na účet odesílatele.
Platbu provádějte měsíčně vždy nejpozději do 15. dne v daném měsíci. V případě nutnosti platit
hotově, lze dohodnout tuto variantu s vedením školy a hospodářkou.
Čl. IV Osvobození od placení úplaty
Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o
sociálních službách, nebo
účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy úplatu
poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo
přerušení provozu více než 5 dnů.

Čl. V Podmínky úplaty
Pokud za dítě není zaplacen poplatek v řádném termínu, vedoucí vychovatelka školní družiny o
tom uvědomí ředitele školy. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní
družiny.

Závěrečná ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.
Mgr. Jan Vondrouš
Ředitel školy
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