
Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, přísp.org.
Porubská 10/831, 708 00

YfSMERNICE Č. 4
Y ,V V 'W V Y

UPLATA ZA ZAJMOVE VZDELAVANI
'W' Y 'W

VE SKOLNB DRUZXNE
Vypracoval: Kašová Dana, účetní

l
Schválil: Mgr.Milena Walderová, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2019
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.

Obsah:

1.
2.
3.
4.

výše úplaty
Splatnost úplaty
Penalizace
Prominutí úplaty



Ředitelka školy na základě zmocnění obsaženém v § 123 odst.4 zákona 561/2004 o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění zrněn a
doplňků na základě vyhl.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vydává tuto směrnici:

Předmětein této směrnice .je stanovení výše a splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání ve Školní
družině na základní škole.

l. výše úplaty

Upiata se stanoví takto: 130 KČ měsíčně na částečnou úhradu neinv.provozních nákladů
Školní družiny vynaložené na jedno dítě.
Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině.
Úplata se platí předem a v plné výši.
Úplatu platí rodiče nebo ,jiní zákonní zástupci.
Pokud dítě ve Školní družině nebude přítomno z důvodu nemoci nebo jiného vážného
důvodu a bude řádně omluveno, úplata za tuto dobu se neplatí (vztahuje se k celým
měsícůin).
V případě nepředvídatelného přerušení provozu školní družiny např. plošného uzavření
z důvodu různých epidemií, trvajících déle než jeden měsíc, úplata se vrací na účet
zákonného zástupce za měsíce, kdy byla školní družina uzavřena.

2. Splatnost úplaty

Stanovená úplata se platí měsíc dopředu, a to nejpozději poslední pracovní den předchá-
zejícího měsíce na účet školy, výjimečně do pokladny Školy.
Při zahájení Školního roku, popř. zahájení docházky dítěte uprostřed měsíce, je úplata
splatná nejpozději do lO-ti pt'acovních dnů od zahájení docházky.
Stanovenou úplatu lze zaplatit na delší období než l měsíc, v našem případě září —
prosinec a leden - Červen, maximálně však na období jednoho školního roku.
V případě trvalého ukončení pobytu dítěte ve Školní družině bude plátci vrácena ta část
zaplacené úplaty, která připadá na již zaplacené měsíce, kdy dítě nebude školní družinu
navŠtěvovat. Vrácení předplacené úplaty bude provedeno na základě písemné žádosti
plátce.

3. Penalizace

V případě, že plátce úplatu nezaplatí včas nebo ve správné výši, zaplatí poplatek z
prodlení ve výši l kč za každý započatý den prodlení. výše účtovaného poplatku
nesmí překročit výši dlužného příspěvku.
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4. Prominutí od placení úplaty

Ředitelka školy promine úplatu za Školní družinu:
a) žákovi, pokud je společně posuzova!1ou osobou pro nárok na sociální příplatek, který

podle §20 odst.1 zákona Č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znční pozdějších
předpisů pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba

b) žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle
§ 37 a 43 zákolla č. 117/1995 Sb. a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Tyto skutečnosti prokáží zákonní zástupci ředitelce Školy potvrzením Úřadu práce
v Ostravě, odbor státní sociální podpory.
Nárok plátce uplatní u Základní školy generála Zdeňka škarvady, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace, Porubská 10/831, a to vždy na následující kalendářní Čtvrtletí
do 15.dne prvního měsíce Čtvrtletí.
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Dodatek Č.1 ke Smčrnici Č.4
Uplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovéni vzdělává11í, ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb.

k bodu Č. 1. Výše úplaty

Pokud je v kajendářnim měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než
5 dnů, úplata se účastníkovi pomčrně sníží.
V případě již zaplacené úplaty se přeplatek vrátí na bankovní účet zákonného zástupce.

V Ostravě - Porubě 23.10.2020 Mgr. Milena Walderová
ředitelka školy


