ČL. 1
Úvodní ustanovení
1. Ředitel Základní školy v Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p.o. vydává směrnici k poskytování úplaty za
vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše
v platném znění.
2. Tato směrnice 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.
ČL. 2
Výše úplaty
Měsíční výše úplaty je stanovena:
50,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.
ČL. 3
Placení úplaty
1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní družiny.
2. Úplata je vybírána předem, zálohově v zařízení, kde je dítě zapsané.
3. Úplata je vybírána na celé pololetí školního roku vždy do 30.9. a do 31.1.
4. Pokud plátce neuhradí úplatu včas nebo ve správné výši, nebude tato služba poskytována.
5. Vybraná úplata se stane součástí rozpočtu školy.
6. Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD následovně: 50% vybraných příspěvků
na krytí nákladů na energie, 50% na nákup učebních a ostatních pomůcek pro ŠD.
ČL. 4
Osvobození od placení úplaty
1. Podle zákona č. 347/2010 Sb. ze dne 8. 12. 2010 dochází ke změně zák. č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Od 1. 1. 2011 zaniká sociální příplatek (§2) a ruší se § 20 - § 22 zák. 117/1995 Sb. pojednávající o
sociálním příplatku.
2. V období od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2012 bude vznikat nárok na sociální příplatek pouze osobám uvedeným v čl.
VIII přechodného ustanovení zákona č. 347/2010 Sb.
3. Ředitel školy má možnost dle obecného ustanovení § 123 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. rozhodnout ve
výjimečných případech o snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině v případech dětí se
sociálním znevýhodněním.

V Ústí nad Labem 1. 1. 2011

Mgr. Michal Ševcovic
ředitel školy

