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Ředitel Základntškoly stanolrrje úplatu zazájmovévzdělávárnve školní družině
123 odst. 2 a odst. 4, dáIe podle § 165 odst, 2i zžkona č. 56IDa04 Sb., o

zékladtúm, středním, vyšším odborn;im ajiném vzdéIávání (školský zakon).

Jedná se o úplatu za zájmavé vzdělávání ve školní družině (dále jen ,,tplatď'),
hradí rodič nebo jiní zákontú zástupci žáka škole, navštěvuje-Ií žak školní družinu.

VÝše úplatv:
. od 1. 1. do 31.12. danóho roku se stano\uje výše měsíční úplaty 350,00 Kč
r od 1. 1. do 31,. L2. daného roku v případě návštěly pouz€ ranní družiny od 6:00

7z45 se stanovuje výše měsíční úplaty 85,00 Kč

úhrada úplaty:
. úplatuhradí rodiče nebo jiní zákorrní zástupcí žáka (dáLejen ,,plátce") zaíazeného

školní družiny s přiděleným variabilním
r,ychovatelka)

symbolem žáka (stanoví

úplata je vybírrána na 5 měsíců dopředu (pololetí), ve kterých je žak zařazenve

§

Raiffeisenbank á.š.
do 20. zaší (5 měsíoů)č.225422544415500 nebo v hotovosti v zái<7adrn škole, ato vždy

a 20. ledna (5 měsíců) daného roku
r pokud plátce neuhradí úplatu v daném termínu nebo ve správné qýši, bude rnu účtováno

penále ve výši 50 Yo dlužné částky
o vybraná iryLatavčetně penale se stane součásti rozpočtu školy

osvobození od placení úplatv:
Ředitel organizace může rliši úplaty snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

o účastník nebo jeho zakonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci

v hmotné nouzi podle zákonao pomoci v hmotné nouzi
r účastníkovi nebo jeho zakonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na póči podle

zžkona o sociálních službách
o účastnfl< svěřený do pěstounské péěe má nárok na příspěvek na úhradu poťeb dítěte

podle zékonao statní sociální podpoře
všechny tyto výše uvedené skutečnosti musí bý doloženy aptokáaarý řediteli otganizace.

Ve Fďdku-Místku dne 29. listopadu 2022
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