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                          Vnitřní směrnice – poplatek za provoz  školní družiny

Vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon).

 Poplatek za ranní a odpolední školní družinu činí 600 Kč za dítě a pololetí 

1.    Uvedená částka není závislá na délce pobytu žáka ve školní družině. Uvedenou částku
hradí zákonný zástupce každého žáka, který je přihlášen do školní družiny.

2.    Úplatu za zájmové vzdělávání hradí zákonný zástupce za období 5 měsíců, tj.2x ročně.
3.    Úplata je splatná do 30. září  za 1. pololet, do 28. února za 2. pololet. Fyzicky může

úplatu uhradit samotný žák.
4.    Úplata  je  vybírána  vedoucí  vychovatelkou  ŠD.  Rodiče  dostanou  doklad  o  zaplacení.

Vybraná částka je předána do pokladny.
5.   Zákonný zástupce má možnost poplatek uhradit také převodem z účtu. Při platbě bude

uvedeno jméno žáka, třída a pozn. ŠD. Číslo účtu: 364 834 399/0800.
6.    Předem zaplacená úplata bude vrácena zákonnému zástupci jen v tom případě, když se

jeho  dítě  v celém  období,  na  které  zaplatl  úhradu,  vůbec  nezúčastnilo  zájmového
vzdělávání ve  školní  družině  ze zdravotních důvodů nebo z důvodu odhlášení se.

7.    V případě, že se žák přihlásí v průběhu školního roku, hradí částku za přítomné měsíce
v nejbližším splatném termínu.

8.    Úplata  je  použita  jako  příspěvek  na  hrazení  provozních  nákladů  spojených  s činnost
školní družiny.

9.    Výši úplaty může ředitel školy snížit nebo prominout, pokud bude žádost o snížení nebo
prominut poplatku v souladu s § 11, odst. 3, písmeno a, b nebo c, Vyhl. 74/2005 Sb. o
zájmovém vzdělávání v aktuálním znění.

10. Řízení o prominut úplaty
 Žadatel o prominut úplaty předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii

rozhodnut úřadu  práce  o  poskytování  sociálního  příplatku  nebo  potvrzení
o pěstounské  péči  a kopie  dokladů,  které  prokazují,  že je  mu  příslušný  příplatek
skutečně vyplácen.

 Ředitel školy rozhodne o prominut úplaty ve správním řízení.
 Údaj o prominut úplaty je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.
 O prominut úplaty nelze rozhodnout se zpětnou platnost.

        V Hudlicích 1. 9. 2019                                                        Mgr. Holá Michaela, ředitelka školy
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