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ČL. 1
Úvodní ustanovení
1.1 Ředitel Základní školy, Ústí nad Labem, Jitřní 277 vydává směrnici k poskytování úplaty za
vzdělání ve školní družině, dle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 Tato směrnice stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
(dále jen úplata), kterou hradí zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

ČL. 2
Výše úplaty
2.1 Měsíční výše úplaty je stanovena na 110,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

ČL. 3
Placení úplaty
3.1 Úplatu platí zákonní zástupci žáka (dále jen „plátci“) zařazeného do školní družiny.
3.2 Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině, zálohově na
období:
a) září – leden
b) únor – červen
3.3 Úplata je splatná v hotovosti v základní škole v měsíci září a v únoru.
3.5 Finanční prostředky za vybranou úplatu budou použity pro potřeby školy.

ČL. 4
Osvobození od úplaty
4.1
Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit zákonného zástupce žáka, který je
příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
4.2
Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit zákonného zástupce, kterému náleží
zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.
4.3
Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit zákonného zástupce, kterému je dítě
svěřené do pěstounské péče a zároveň který má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokázat řediteli.
4.4
Osvobození od úplaty je možné uznat nejdříve od měsíce, ve kterém je podána žádost, a to
na dobu trvání nároku na osvobození od úplaty.
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ČL. 5
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnost 1. 9. 2017.
Touto směrnicí se ruší směrnice č. 10/2016 Výše úplaty za vzdělávání ve školní družině ze dne 1. 9.
2016.
Pozdější změny či doplňky tohoto řádu se nevylučují.
Tento předpis je závazný pro: ředitelku školy, zástupkyni ředitele, vedoucí školní jídelny, účetní školy
Kontrolou dodržování předpisu je pověřena: ředitelka školy
Rozdělovník: ředitelka školy, zástupkyně ředitele, vedoucí školní jídelny, účetní školy

V Ústí nad Labem 1. 9. 2017

………………………………
Mgr. Libuše Renová, ředitelka
Základní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277,
příspěvková organizace
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