Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
Supíkovice 129, 79051
IČO: 70944431, DIČ: CZ70944431

SMĚRNICE Č. 6/2020

VNITŘNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Č.j.:ZSSU/235/2020
Účinnost od: 1.9.2020
Spisový znak: 1.1.3/A 10

Počet příloh: 0

Na základě ustanovení § 123 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární zástupce školy tento vnitřní předpis:

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Tento vnitřní předpis stanoví úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata v ŠD“) a
stanovuje podmínky pro její úhradu, splatnost, snížení a osvobození.

Čl. 2 Plátci úplaty ve ŠD
1. Úplatu ve ŠD hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Čl. 3 Základní částka za úplatu ve ŠD, úhrada a splatnost
1. Základní částka za úplatu ve ŠD činí 1.000,- Kč za příslušný školní rok.
2. Základní částka za úplatu ve ŠD se snižuje při zkrácené docházce žáka (tj. max. 1 hod. denně) a činí 200,- Kč za
příslušný školní rok.
3. Úplata ve ŠD je hrazena z třídních fondů dětí.

4. Úplata ve ŠD je splatná ve dvou rovnoměrných splátkách za každé pololetí školního roku vždy k 30.9. a k 31.1.
daného školního roku.

Čl. 4 Snížení základní částky v případě přerušení provozu školní družiny
1. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,
stanoví ředitel(ka) školy výši úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu školní družiny.

Čl. 5 Osvobození od úplaty ve ŠD
1. Výši úplaty může ředitel(ka) snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních
službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o
státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti od 1.9.2020.
2. Tento vnitřní předpis je platný pro školní rok 2020/21.
V Supíkovicích dne 25.8.2020
_______________________________
Mgr. Jarmila Lašáková
zástupkyně statutárního orgánu
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