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Stanovení úplaty za školní družinu - platné od 2.9.2013
(Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu školní družiny)
Úplata za zájmové vzdělávání je od 3.9.2013 stanovena:
100 Kč měsíčně na jedno dítě přihlášené k pravidelné denní docházce do školní družiny
50 Kč měsíčně na jedno dítě, pokud je přihlášené k pravidelné docházce do školní
družiny na 1 - 2 dny
Tyto částky platí pro každé dítě, a to i v případě docházky sourozenců do školní družiny.
Úplata při odhlášení z družiny v započatém měsíci:
docházka nad 2 týdny - plná úplata 100 Kč
docházka do 2 týdnů - 50 Kč
Vrácení úplaty - nejpozději poslední den docházky do ŠD na základě žádosti.
Placení:
Úplata je rozdělena do dvou splátek.
Období září - prosinec se splatností do 20. září
Období leden - červen se splatností do 20. ledna
Úplata se hradí u hospodářky školy v hotovosti nebo převodem na bankovní účet školy:
70140359/0800, variabilní symbol je prvních šest čísel rodného čísla dítěte, specifický
symbol 1
Placení - přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD v průběhu školního roku:
Úplata je splatná nejpozději v den zahájení docházky do ŠD.
V případě nezaplacení úplaty za ŠD ve stanoveném termínu může ředitel školy
rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.
Vyhláška o zájmovém vzdělávání stanovuje, za jakých podmínek může ředitel školy výši úplaty
snížit nebo od úplaty osvobodit (podle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, a podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o
zájmovém vzdělávání).
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