Základní škola a mateřská škola Tasov

Úplata za zájmové vzdělávání
Ředitelka školy vydává pokyn k poskytování úplaty za zájmové vzdělávání ve školní
družině dle § 123, odstavce 2 a 4, dále dle § 165, odstavce 2 i. zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
1. Úvodní ustanovení
Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za zájmové vzdělávání ve
školní družině, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka, škole,
navštěvuje-li žák školní družinu.
2. Výše úplaty
Odvíjí se od počtu dní v průběhu 1 týdne, kdy dítě navštěvuje ŠD. Tuto informaci
uvádí zákonný zástupce na zápisním lístku ŠD.
Dítě navštěvuje ŠD:
1 den v týdnu
2 den v týdnu
3 den v týdnu
4 den v týdnu
5 den v týdnu

Platba za 1 pololetí:
60,-Kč
120,-Kč
180.-Kč
240,-Kč
300,-Kč

3. Placení úplaty
a) Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka zařazeného do školní
družiny.
b) Úplata je vybírána za každé pololetí, ve kterém je žák zařazen ve školní
družině.
c) Úplata je splatná na účet školy (č.ú.: 1524772399/0800) do 30. dne prvního
měsíce každého pololetí školního roku..
d) Tato úplata je příjmem školy jako právnická osoba vykonávající činnost
daného školského zařízení a stane se součástí rozpočtu školy.
4. Osvobození od placení úplaty
a) Úplata se neplatí, jestliže po jeho zaplacení by součet příjmů příslušníků
domácnosti, ve které žák žije, klesl pod1,25 násobek životního minima (dle §
3, odstavce 2 a 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění
pozdějších předpisů a dle § 1, odstavce 1 a 2 nařízení vlády č. 81/1993 Sb.,
kterým se zvyšují částky životního minima.
b) Osvobození od placení úplaty plátce uplatní na základě potvrzení výše příjmů
příslušníků domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí. Výpočet provede
účetní školy.
c) Budou-li splněny podmínky pro osvobození od úplaty podle písm. a), je toto
osvobození platné na jedno kalendářní pololetí následující po posuzovaném
kalendářním čtvrtletí.
d) Plátce doloží potvrzení škole bez vyzvání vždy do 15. dne prvního měsíce

každého kalendářního pololetí nebo při zahájení docházky dítěte do školy,
jinak se má za to, že není plátcem osvobozeným od příspěvku dle písm. a).
V Tasově 1.9.2017

Mgr. Irena Martincová, ředitelka školy

