ZŠ Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, Mniší 66, 742 21 Kopřivnice

Vnitřní předpis (směrnice) o výši úplaty za zájmové vzdělávání poskytované
školní družinou.

1) Platnost:

od 1.9.2014 – 31.8.2015
2) Stanovení základní částky:

Ředitelka školy touto směrnicí stanoví příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,00 Kč měsíčně za jedno dítě s
účinností od 1.9.2014. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky
sourozenců do školní družiny.
3) Osvobození od úplaty:

Osvobozeno od úplaty bude dítě, žák nebo student, pokud je společně posuzovanou
osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
Dále je od úplaty osvobozeno dítě, žák nebo student, pokud má nárok na příspěvek na
úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
Úplata je prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na
některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné potvrzení
úřadu práce. Dále má povinnost prokázat rozhodné příjmy za předchozí čtvrtletí do
konce prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí.
4) Snížení stanovené úplaty:

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do školní družiny ani jeden den
příslušného kalendářního měsíce, a zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka
docházky do školní družiny omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů
v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte (§ 30
odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), se základní
částka za příslušný kalendářní měsíc snižuje na 0,00 Kč.
Úplata o hlavních prázdninách se stanovuje 0,00 Kč pokud dítě nedochází do
šk.družiny.
5) Splatnost úplaty:

Úplata za kalendářní měsíc je splatná u vychovatelky ŠD do 5. dne příslušného
kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte
jiný termín úhrady.

V Kopřivnici - Mniší dne 18.8.2014

--------------------------------------ředitelka

