Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

Směrnice o podmínkách vybírání úplaty za školní družinu
Tato směrnice upravuje pravidla pro poskytování poplatku za vzdělávání ve školní družině, který hradí zákonní
zástupci žáka, přihlášeného do školní družiny. Finanční prostředky vybrané za úplatu jsou příjmem školy.

Splatnost úplaty stanovuje ředitelka školy. Je splatná předem ve 3 splátkových obdobích:
 do 15. září (za září – prosinec)
 do 15. ledna (za leden – březen)
 do 15. dubna (za duben – červen)

Výše úplaty je stanovena takto:
a)

110 Kč / měsíc – žáci celodenně zapsaní do školní družiny

b)

110 Kč / splátkové období – žáci zapsaní pouze na ranní družinu

c)

110 Kč / splátkové období – žáci zapsaní pouze na 1 až 2 dny na oběd

d)

110 Kč/ splátkové období – žáci zapsaní na ½ hodiny denně

e)

Bezplatně - žáci zapsaní pouze na polední přestávku před odpoledním vyučováním

f)
10 Kč denně za žáka školy, který není zapsán do školní družiny, buď při jejím
ranním, nebo odpoledním provozu. Možno využít pouze jako doplnění předepsaného počtu žáků ve skupině.
Školní družina přebírá zodpovědnost za tohoto žáka. Zájem o tuto nabídku je nutné nahlásit včas. Poplatek
bude vybírán zpětně za kalendářní měsíc.

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od ní osvobodit, jestliže:
a) žák / jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o
hmotné nouzi
b)

žáku nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

c) žák je svěřený do pěstounské péče a má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní
sociální podpoře

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud tyto skutečnosti zákonný zástupce prokáže ředitelce školy.
Neuhrazení úplaty je důvodem pro vyloučení žáka ze školní družiny, a to od následujícího splátkového období.
Směrnice ze dne

1. 9. 2021 pozbývá platnost. Tato směrnice je platná od 1.9.2022

