Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál, Andělská Hora č.
215 PSČ: 793 32.
IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558, Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554
737 031.
E-mail: zsandel@gmail.com, Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: 271851260227/0100. WWW: http://www.zsandel.net

Vyřizuje: Mgr. Jan Vavřík

Naše značka: 247/2012/A.4.II

V Andělské Hoře dne: 01. 09. 2012

SMĚRNICE - POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu
-vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Výnosy ze školného budou použity na úhradu nákladů za pomůcky do školní družiny (hračky,
drobné vybavení, všeobecný materiál), případně se s prostředky naloží dle rozhodnutí
zřizovatele.
Stanovení výše úplaty ve školní družině
a) Výše úplaty je stanovena v souladu s platnou legislativou – zákon 561/2004 – „Školský
zákon“ ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 74/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
b) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů ve školní družině 30,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností
od 1. 9. 2012. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do
školní družiny.
c) Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až
prosinec a leden až červen, tzn. že první splatná výše 150,- Kč (30,- Kč x 5 měsíců) do
20. září a druhá splátka ve výši 150,- Kč (30,- Kč x 5 měsíců) do 20. února. Částku lze
uhradit také za celý kalendářní rok v plné výši, tzn. 300 Kč (30 Kč x 10 měsíců) do 20.
září. Zákonnému zástupci je vydáno potvrzení o zaplacení částky.
d) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, zástupce ředitele školy o tomto uvědomí ředitele
školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném
vyloučení žáka ze školní družiny.
e) „Ranní družina“ je bezúplatná.
f) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty za
školní družinu zůstává stejná.
g) Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi pokud je společně posuzovanou osobou
pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
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h) Úplata může být dále snížena žákovi, pokud tento má nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
i) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy,
že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží
příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

5. Závěrečná ustanovení
-

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: zástupkyně ředitele školy.

-

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2012

Mgr. Jan Vavřík
ředitel školy
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