Škola: Základní škola Františka Kupky, Dobruška

Rozhodnutí o vyi úplaty za školní družinu
Č.j.: 767 /2018

Účinnost od: 03. 09. 2018

Spisový znak: A 10

Rozhodnutí o výši úplaty za školní družinu
Ředitelka Základní školy Františka Kupky, Dobruška, podle zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním , základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon)
v platném znění vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání § 14 , ve znění pozdějších
předpisů stanovuje výši úhrady za školní družinu takto:
Od 01. 09. 2018 na dobu neurčitou je výše poplatku 800,- Kč. ve dvou splátkách.
1. platba 400,- Kč za měsíce 9, 10, 11, 12 - splatnost nejpozději do 25. září
2. platba 400,- Kč za měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6 – splatnost nejpozději do 25. ledna
3. platba za nepravidelnou docházku je 200,- Kč za stejná období ve dvou splátkách.
Platbu za školní družinu hradí plátce bezhotovostně na číslo účtu školy 78-9379900257 , kód
banky 0100 . variabilní symbol : bude dítěti přidělen na jmenném rozpisu jednotlivých
oddělení družiny.
Konstantní symbol: 308
Příspěvek za školní družinu se vrací v případě absence dítěte delší jak dva měsíce na základě
písemné žádost zákonného zástupce. Předčasné ukončení docházky do školní družiny musí
být oznámeno písemnou formou.
Zákonný zástupce žáků, který je v tíživé sociální situaci má právo požádat o osvobození
povinnosti platit úplatu za školní družinu.
Pravidla pro zproštění zákonného zástupce od povinnosti úplaty za školní družinu:
Zákonný zástupce žáka předloží ředitelce školy žádost o zproštění povinnosti úplaty.
Od této povinnosti úhrady budou osvobozeni zákonní zástupci těch žáků, jejichž dítě žije
v domácnosti, která je v tíživé sociální situaci. Předloženou žádost zákonný zástupce doloží
aktuálním rozhodnutím o pobírání některé ze sociálních dávek vydaným příslušným úřadem.
Platnost od 01. 09. 2018 na dobu neurčitou.
Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA
ředitelka školy
V Dobrušce dne 31. 08. 2018
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