Základní škola J. A. Komenského Chodov,
Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková
organizace
Směrnice č. Sm 6/2016
Tato směrnice ruší směrnici vydanou 28. 8. 2008. Změny ve směrnici jsou prováděny formou
číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině
Ředitelka Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov příspěvková
organizace, na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 74/20005 o zájmovém vzdělávání
vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za pobyt ve školní družině, možnost snížení a podmínky splatnosti
platy.

Čl. 2
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce žáka přijatého k pobytu ve školní družině.

Čl. 3
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za pobyt žáka ve školní družině pro období od 1. 9. 2008 činí 100 Kč na
příslušný kalendářní měsíc. Pokud žák navštěvuje školní družinu pouze ráno (5:30 – 8:00) zaplatí
měsíční poplatek 50 Kč ve stejných termínech viz. Čl. 6 odst. 1 a 3.

Čl. 4
Osvobození od úplaty na celý školní rok
1. O osvobození úplaty v celé výši rozhoduje ředitelka školy na základě podané žádosti.
2. Zákonný zástupce podá k ředitelství školy písemnou žádost a zdůvodnění, kterým dokladuje, že
dítě pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, případně obtížnou ekonomickou situaci
zákonných zástupců a rodiny, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi.
3. Na prominutí úplaty za pobyt ve školní dužině není automatický nárok.
4. Žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních
službách a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
5. Žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o
státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Čl. 5
Osvobození od úplaty na měsíc
1. V případě, že žák nenavštěvuje školní družinu celý měsíc z důvodu nemoci, je možné
úplatu na daný měsíc, po dohodě s vedoucí vychovatelkou, prominout.
2. Pokud byla úplata za pobyt již uhrazena, bude výše úplaty za následné období snížena o
uvedenou částku.

Čl. 6
Úhrada úplaty za pobyt ve školní družině
1. Neinvestiční poplatek (/100 Kč/měsíc) uhradí zákonní zástupci na účet školy v termínech:
1) za období září – prosinec (400 Kč) do 30.9. příslušného kalendářního roku,
2) za období leden – březen (300 Kč) do 31.1. příslušného kalendářního roku a
3) za období duben – červen (300 Kč) do 30.4. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za leden – červen lze uhradit i najednou, tzn. 600 Kč do 31.1. příslušného kalendářního
roku. Č. účtu 230022520/ 0300, VS 4444 .
2. Pokud příspěvek nebude uhrazen ve stanoveném termínu, může být dítě ředitelkou
školy vyloučeno z docházky do školní družiny.
3. Výše nového poplatku na následující školní rok musí být zveřejněna pro rodiče dětí
před koncem školního roku vždy do 15. 6. příslušného kalendářního roku.

V Chodově dne 31. 8. 2016
Účinnost od 1. 9. 2016

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

