Základní škola , Liberec, Česká 354 , příspěvková organizace
Česká 354, 463 12, Liberec 25, e -mail: 22@zs–vesec.cz
tel.: 485 130 357, www.zs–vesec.cz, IČ 64040364

Č.j.: CES/0478 /2014
Spisový znak: 1.2.1.3
Vypracoval:
Změny:

Účinnost od: 1. 9. 2014
Skartační znak: S 5
Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy
formou číslovaných dodatků

Vnitřní předpis
Stanovení úplaty za poskytované služby ve školském zařízení
(Školní družina – ŠD, mimoškolní činnost)
podle zákona č. 561/2004 Sb. §123 a vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších úprav

Úvodní ustanovení
Tento vnitřní předpis stanoví povinnost rodičů, případně jiných zákonných zástupců dítěte
(dále jen „plátce“), hradit za každé dítě, umístěné ve školní družině, školním kroužku nebo mimoškolní
zájmové činnosti příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (dále jen „příspěvek“). Tento
příspěvek bude sloužit tomuto zařízení.
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I. Výše příspěvku ve školní družině
1. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.
2. Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č.74/2005
Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do
zařízení činí úhrada 150,- Kč.
3. Umístí-li plátce do školní družiny současně dvě a více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši a
za každé další uhradí snížený příspěvek na polovinu stanovené výše 75,- Kč.
4. Pokud pobyt dítěte ve školní družině nepřesáhne dobu 7,5 hodiny týdně (účast v ranní družině,
pobyt dítěte v ŠD před zájmovou činností), pak je měsíční poplatek stanoven na 100,- Kč.

II. Způsob úhrady
1.
2.

Platby probíhají bezhotovostním platebním stykem.
Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou částkách a termínech:
1. platba: do 30. 9. za období září – prosinec činí 600,- Kč
2. platba: do 31. 1. za období leden – červen činí 900,- Kč
3.
V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční
splátky ve výši 150,- Kč vždy k 18. dni daného měsíce.
4. Příspěvek je možné uhradit po dohodě s vedoucí vychovatelkou i jednorázově za celý školní rok
bankovním převodem nebo hotově na sekretariátu školy.
5. V případě přeplatku (dodatečná odhláška, dlouhodobá nemoc apod.), bude
částka na žádost zákonných zástupců, vrácena hotovostně v kanceláři školy.

III. Snížení úplaty nebo osvobození od úplaty
a) O osvobození nebo snížení úplaty žádá zákonný zástupce písemně ředitelku školy a svoji žádost
doloží konkrétní uvedenou skutečností do 15. 9. nebo 15. dne nového měsíce:
 zákonný zástupce účastníka je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle
zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 zákonnému zástupci účastníka náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních
službách,
 účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře
b) Po posouzení žádosti o prominutí nebo snížení platby rozhodne ředitelka školy.
c) Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu
zástupce nebo osoby zákonným zástupcem zmocněné k vyzvedávání žáka ze
ŠD.

zákonného

IV. Opatření
Jestliže zákonný zástupce nezaplatí v daném nebo dohodnutém termínu příspěvek na pobyt dítěte ve ŠD,
bude s ním zahájeno jednání o náhradním termínu splátky. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění
nedostatků, bude žákovi ředitelkou školy ukončena docházka do ŠD.
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V. Výše příspěvku na zájmový kroužek
1. Kroužek v rámci ŠD
Částka se stanovuje na začátku školního roku podle náročnosti činnosti a podle počtu lekcí v rozmezí: 360,Kč až 400,- Kč / 60 min. za pololetí.
2. Kroužek samostatně organizovaný mimo činnost ŠD
Částka se stanovuje na začátku školního roku podle náročnosti činnosti, podle počtu přihlášených dětí a
podle počtu lekcí v rozmezí: 100,- Kč až 400,- Kč / 60 min. za pololetí.

VI. Způsob úhrady platby za zájmový kroužek
1. Platby probíhají v hotovosti vedoucímu kroužku obvykle na první schůzce.
2. Úplata je splatná předem, platí se jednorázově za jedno pololetí.
Termín platby:
pro 1. pololetí - do 30. 9.
pro 2. pololetí – do 31. 1.
3. Pokud plátce neuhradí částku stanovenou na dané pololetí k danému termínu, bude s ním zahájeno
jednání, na kterém se stanoví termín pro odstranění nedostatku.
4. Neuhradí-li plátce ani v druhém termínu požadovanou částku, dítě bude ze zájmového kroužku
vyřazeno.

VII.

Školní družina v době hlavních a vedlejších prázdnin

V období hlavních a vedlejších prázdnin, kdy může být provoz ŠD přerušen nebo omezen, hradí plátce
příspěvek za každý započatý den skutečné docházky do ŠD ve výši 30,- Kč. V případě celodenního
programu v tyto dny hradí plátce také případné vstupy, dopravu atd.
Příspěvek je hrazen k danému termínu před nástupem dítěte do zařízení v hotovosti vedoucí vychovatelce.

VIII. Další ustanovení
1. Dítě může být ze školní družiny, mimoškolní činnosti vyloučeno rozhodnutím ředitelky školy v tomto
případě:
 poruší-li hrubým způsobem pravidla vnitřního řádu školní družiny,
 porušuje-li opakovaně pravidla vnitřního řádu školní družiny,
 svým chováním ohrožuje bezpečnost svoji a ostatních,
 zákonný zástupce neuhradí v daném termínu platbu za danou službu.
2. O vyloučení dítěte je zákonný zástupce předem písemně informován.

V Liberci dne 1. 9. 2014

…………………………………………………..
ředitelka školy
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