Základní škola a mateřská škola Načeradec,
příspěvková organizace
Lhotecká 270, 257 08 Načeradec
Vnitřní směrnice – úplata za zájmové vzdělávání
ve školní družině při ZŠ Načeradec
Vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Úplata za zájmové vzdělávání činí pro období od 1. září 2018 částku 50 Kč
za 1 dítě a 1 kalendářní měsíc.
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 nebo do ní
dochází jako příchozí žák.
2. Úplatu za zájmové vzdělávání hradí zákonný zástupce za období minimálně 2 měsíce,
maximálně za období celého školního roku, tj. 10 měsíců.
3. Úplata je splatná do 15. dne prvního kalendářního měsíce období, na které zákonný
zástupce hradí poplatek. Fyzicky může úplatu uhradit samotný žák.
4. Úplata je vybírána vychovatelkami ve školní družině, o úhradě je proveden záznam
s podpisem zákonného zástupce dítěte nebo samotného dítěte. Vybraná částka je předána
účetní organizace.
5. Předem zaplacená úplata bude vrácena zákonnému zástupci jen v tom případě, když se
jeho dítě v celém období, na které zaplatil úhradu, vůbec nezúčastnilo zájmového
vzdělávání ve školní družině ze zdravotních důvodů nebo z důvodu odhlášení se.
6. Úplata je použita jako příspěvek na hrazení provozních nákladů spojených s činností
školní družiny.
7. Úplata může být prominuta žákovi, jehož zákonný zástupce je příjemcem opakujících se
dávek pomoci v hmotné nouzi (podle zákona o pomoci v hmotné nouzi), nebo žákovi,
jehož zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči (podle zákona o sociálních
službách). Úplata může být prominuta žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona o státní sociální podpoře.
8. Úplata může být prominuta, pokud zákonný zástupce písemně požádá ředitele školy a
prokáže, že má na prominutí úhrady nárok (viz. bod 7).
V Načeradci 1. září 2018
Ing. Bc. Jana Beránková
ředitelka školy

