Základní škola K.V.Raise,
Lázně Bělohrad, okres Jičín
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_______________________________________________________________________________________

Směrnice,
kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ZŠ
1. Tato směrnice určuje veškeré náležitosti týkající se stanovení a způsob úhrady úplaty ve školní družině
(dále ŠD) ZŠ v souladu se zněním § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním a
vyšším odborném vzdělání (školský zákon) a v souladu s prováděcím předpisem k tomuto zákonu, tj. § 14
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výše úplaty je od 1. 1. 2011 stanovena ve výši 100 Kč za jeden měsíc
– za započatou docházku v příslušném kalendářním měsíci
– na jednoho žáka zapsaného do ŠD ve školním roce
3. Úplata bude organizací inkasována zálohově a to za období září až prosinec daného školního roku
nejpozději do 15. října a za období leden až červen nejpozději do 15. února, pokud vedoucí vychovatelka
nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úhrady.
4. Úhrada bude prováděna bezhotovostně (bankovním převodem) na účet školy č. 390770237/0100, kde ve
variabilním symbolu bude uvedeno rodné číslo dítěte, nebo v hotovosti v kanceláři školy u J.Záveské.
5. K vrácení poplatku dojde v případě, že žák navštěvoval ŠD v příslušném kalendářním měsíci nejvýše čtyři
dny.
6. Neuhrazení úplaty je důvod pro vyloučení žáka ze ŠD.
7. Úplata je vymahatelná.
8. Úplata může být snížena nebo prominuta pouze v případech stanovených v §11 odstavcích 3 a 4 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2011a ruší se jí směrnice č.j.416/2008 ze dne 5. 9. 2008.

V Lázních Bělohradě 10. prosince 2010
Jaroslav Jirásko – ředitel školy

Iva Tauchmanová – vedoucí školní družiny
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