Základní škola, Jičín, Železnická 460

Směrnice o stanovení výše úplaty
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny
Ředitel školy v souladu s ustanovením § 123, odst. 3), 4) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a § 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
stanoví výši úplaty za zájmové vzdělávání.
Čl. I
Úvodní ustanovení
Účelem této vnitřní směrnice je stanovit výši a způsob úplaty za zájmové vzdělávání,
uskutečňované ve školní družině Základní školy, Jičín, Železnická 460.
Čl. II
Výše úplaty
Výše úplaty je stanovena ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na účastníka
školní družiny v uplynulém kalendářním roce a to maximálně do výše 120 %. Do skutečných
neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje poskytované ze státního rozpočtu.
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Čl. III
Způsob úhrady úplaty
Úplatu za pobyt dítěte ve školní družině platí plátce za období od 1. 9. do 31. 12.
nejpozději do 15. října. V dalším období školního roku jsou platby realizovány takto: za
období od 1. 1. do 31. 3. do 15. února, za období od 1. 4. do 30. 6. do 15. dubna
příslušného roku bezhotovostním platebním stykem na účet zřízený pro příslušnou
základní školu ve výši 150,- Kč měsíčně na účet školy u KB Jičín č. 32323/0100
(variabilní symbol přidělí vedoucí vychovatelka).
Úplatu hradí plátce v plné výši od doby nástupu dítěte do školní družiny i při nepravidelné
docházce v jednotlivých měsících roku a to až do doby ukončení docházky dítěte do
zařízení.
Při absenci dítěte do jednoho měsíce ve školní družině se příspěvek plátci nevrací.
Kontrolu úhrady úplaty provádí THP-účetní.

Čl. IV
Snížení nebo prominutí úplaty
1) O snížení nebo osvobození od úplaty rozhoduje ředitel školy.
2) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle
zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních
službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
podle zákona o státní sociální podpoře.
Výše uvedené skutečnosti musí zákonný zástupce prokázat a přiložit k žádosti. Nárok na
osvobození se uplatňuje zpravidla na období uvedené v čl. III, odst. 1).

Čl. V
Závěrečná ustanovení.
Tato směrnice nabývá účinnost dne 1. 9. 2014 a ruší předchozí směrnici ze dne
17. 2. 2005.

V Jičíně dne 28. 8. 2014

Mgr. Zdeněk Procházka
ředitel školy

