Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242, 267 42 Broumy
Č. j.: 114/2013

Stanovení úplaty za školní družinu
Ředitel Základní školy a mateřské školy Broumy, okres Beroun vydává pokyn k poskytování
úplaty za vzdělání ve školní družině dle § 123 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále
jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák
školní družinu.
1. Výše úplaty
Měsíční výše úplaty je stanovena:
a) za dítě přihlášené k pravidelné docházce do družiny 180,- Kč za 1 měsíc.
b) za dítě využívající zkrácený pobyt v družině 90,- Kč za 1 měsíc.
2. Splatnost úplaty
Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní
družiny. Úplata za školní družinu se provádí čtvrtletně a je splatná do 15. dne prvního měsíce
příslušného čtvrtletí. Platba za měsíce září až prosinec se provádí jednou platbou a je splatná
do 15. října. Úplata bude prováděna hotově u vychovatelky školní družiny nebo bankovním
převodem na účet školy.
Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce
penále ve výši 50 % dlužné částky. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za
vzdělávání, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání ve školní družině. Vybraná
úplata včetně penále se stane součástí rozpočtu školy.
3. Osvobození od placení úplaty
Ředitel školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných
zástupců žáka, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné
nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi),
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o
sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli (§ 36 až 43 zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).
4. Platnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.9.2013.

V Broumech 10.6.2013

Mgr. Libor Kuška
ředitel školy

