Rozhodnutí ředitelky školy o úplatě na náhradu neinvestičních výdajů
školní družiny
Ředitelka školy vydává na základě zákona č. 561/2004, odst. 3, 4 a v souladu s vyhláškou
č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání toto rozhodnutí:
I.

Základní ustanovení

Školní družina je provozována školním zařízením Základní škola a Mateřská škola Tehov,
Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov, jejímž zřizovatelem je obec Tehov.
II. Výše úhrady úplaty
Rozhodnutím ředitelky školy byla stanovena povinnost platit úplatu měsíčně 200 Kč za
jednoho žáka, v případě návštěvy i ranní družiny 250 Kč na žáka. Úplatu platí rodiče žáka
nebo jeho zákonní zástupci měsíčně (v 1. týdnu příslušného měsíce), ve dvou splátkách (první
za měsíce září–prosinec 800/1000 Kč, druhá a leden–červen 1200/1500 Kč, vždy během
prvního měsíce platebního období) nebo jednorázově na začátku školního roku (2000/2500
Kč). Úplata je hrazena bezhotovostně na účet školy.
III. Snížení nebo prominutí úplaty
Podle školského zákona může být úplata snížena nebo prominuta:
a) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na
sociální příplatek, který podle zvláštního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná
oprávněná osoba,
b) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena,
pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku v písmenu b) prokáže řediteli.
Při nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci či jiných závažných důvodů déle než 5 vyučovacích
dnů je úplata poměrně zkrácena. O snížení musí rodiče či zákonní zástupci požádat ředitelku
školy písemně prostřednictvím vychovatelky škol. družiny s uvedením důvodu
nepřítomnosti. Pokud byla úhrada provedena, vrátí škola poměrnou část rodičům či zákonným
zástupcům. Snížení úplaty může ve výjimečných případech schválit ředitelka školy po
písemné žádosti žákům, kteří družinu využívají méně než tři dny v týdnu na krátkou dobu.
IV. Závěrečné ustanovení
V případě, že úplata nebude uhrazena včas nebo ve správné výši, může být žák z docházky do
školní družiny vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od platnosti
ke zřizovateli prostřednictvím ředitelky školy.
V. Účinnost rozhodnutí
Rozhodnutí nabylo účinnosti od 1. 9. 2015.
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