2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
Vnitřní předpis o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině (ŠD)
1. Tímto předpisem stanovuje ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, v platném znění podmínky úplaty a její výši za zájmové vzdělávání žáka přijatého k
docházce do ŠD (dále také účastník).
2. Od školního roku 2019/2020 činí úplata 210,- Kč/měsíc, hradí se na celé pololetí a je splatná k 15.
dni prvního kalendářního měsíce příslušného pololetí. Pokud byl žák přijat k docházce do ŠD v
průběhu kalendářního měsíce, je úplata splatná do 5 dnů od jeho přijetí. Plátce v tomto případě
uhradí částku za celý kalendářní měsíc, ve kterém žák do ŠD nastoupil.
3. Úplata se hradí na účet školy číslo: 727988339/0800
variabilní symbol: sestaven z následujících číselných údajů
99 + číslo ročníku + pořadové číslo třídy + číslo oddělení + číslo žáka v třídním výkazu
Z důvodu ochrany osobních dat se k identifikaci platby neuvádí rodného číslo, ale variabilní symbol
podle uvedeného příkladu. Umožňuje-li to druh platby, ve zprávě pro příjemce se uvede jméno a
příjmení žáka.
4. V případě, že platbu za žáka nebylo možné identifikovat, je zákonný zástupce žáka povinen předložit
neprodleně ve školní družině doklad o úhradě úplaty nebo jeho kopii.
5. Ředitelka školy na základě odevzdané Žádosti o snížení nebo osvobození od úplaty za zájmové
vzdělávání ve školní družině může výši úplaty účastníku snížit nebo účastníka od úplaty osvobodit
dle §11 odst.3 vyhlášky č. 74/2005 Sb. v platném znění, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho 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
a tuto skutečnost prokáže ředitelce. Úplata se nehradí poprvé za měsíc, ve kterém byla žádost plátce
schválena. Pokud byla za tento měsíc úplata již uhrazena, bude vrácena plátci.
6. Na základě vydaného rozhodnutí v souladu s bodem 5 tohoto předpisu plátce úplatu nehradí po dobu,
po kterou trvají rozhodné skutečnosti, nejpozději však do konce příslušného školního roku.
Neoznámí-li plátce změnu rozhodných skutečností bezprostředně poté, kdy ke změně došlo, je
povinen dlužnou částku doplatit.
7. Pro žáky, kteří byli zapsáni pouze do některého ze zájmových útvarů ŠD a nejsou přihlášeni
k docházce do ŠD, a žáky přihlášené pouze na ranní blok, se úplata stanoví ve výši poloviny úplaty
stanovené v bodu 2; v ostatním platí obdobně další ustanovení tohoto předpisu.
8. V případě odhlášení
žáka ze ŠD v průběhu pololetí školního roku je možné vrátit plátci
na základě jeho písemné žádosti část uhrazené úplaty, a to ve výši připadající na zbylé celé
kalendářní měsíce do konce příslušného pololetí po datu řádného odhlášení žáka z docházky
do ŠD.
9. Samostatně je stanoven příspěvek na bazén pro plavecký výcvik ve výši 550,-Kč na pololetí, který se
hradí hotově v ŠD při zápisu do plaveckého výcviku. Tento příspěvek se pro neúčast přihlášeného
žáka nevrací.
Platnost a účinnost od školního roku 2019/2020.
Mgr. Jaroslava Kuklová
ředitelka školy

