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Vnitřní předpis
Stanovení úplaty za poskytované služby ve školském zařízení
(školní družina - ŠD, mimoškolní činnost)
podle zákona č. 561/2004 Sb. § 123 a vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších úprav

I. Úvodní ustanovení
Tento vnitřní předpis stanoví povinnost rodičů, případně jiných zákonných zástupců
dítěte (dále jen „plátce“), hradit za každé dítě, umístěné ve školní družině a školním
kroužku a mimoškolní zájmové činnosti příspěvek na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů (dále jen „příspěvek“). Tento příspěvek bude sloužit tomuto
zařízení.
II. Výše příspěvku a způsob jeho úhrady
Příspěvek za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do zařízení činí:
Školní družina
150,- Kč
Mimoškolní klubová činnost
150,- Kč
Kroužek v rámci ŠD, samostatně organizovaný kroužek, mimo činnost ŠD má
stanovenou úplatu podle náročnosti činnosti a počtu hodin v týdnu – viz
dodatek č.1
2. Úhrada příspěvku se provádí hotovostně vedoucí vychovatelce nebo
hospodářce v kanceláři školy za období září – prosinec nejpozději do 20. 9.,
za období leden – červen nejpozději do 20. 1.
3. V případě přeplatku (dodatečná odhláška, dlouhodobá nemoc apod.), bude
částka na žádost rodičů – zákonných zástupců, vrácena hotovostně
v kanceláři školy.
4. V období hlavních, kdy může být provoz ŠD přerušen nebo omezen, hradí
plátce příspěvek za každý započatý den skutečné docházky do ŠD ve výši
30,- Kč. Příspěvek je hrazen v hotovosti před nástupem dítěte do zařízení
vedoucí vychovatelce
1.
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III. Osvobození od placení příspěvku
1. Výši úplaty může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
 Zákonný zástupce dítěte je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné
nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 Zákonnému zástupci dítěte náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o
sociálních službách.
2. O osvobození nebo snížení úplaty žádá zákonný zástupce dítěte ředitele školy
a písemnou žádost doloží prokázáním uvedených skutečností.
IV. Další ustanovení
1. Dítě může být ze školní družiny, mimoškolní klubové činnosti a mimoškolní
činnosti vyloučeno v tomto případě:
 Porušuje-li zvláště hrubým způsobem pravidla vnitřního řádu školy a školní
družiny.
 Svým chováním ohrožuje bezpečnost svoji a ostatních.
 Pokud zákonný zástupce neuhradí v daných termínech platbu za danou
službu.
2. O vyloučení je zákonný zástupce dítěte předem informován.
V. Účinnost
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.

V Liberci 1. 9. 2012

Mgr. Ludmila Moravcová, ředitelka školy
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