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Směrnice je závazná pro všechny žáky přihlášené do ŠD, jejich
zákonné zástupce, vychovatelku ŠD a ředitele školy.

Obecné ustanovení
Na základě ustanovení § 111 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje
Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov žákům 1. stupně zájmové vzdělávání ve
školní družině. Ředitel školy na základě ustanovení § 123 odst. 2 a 4 školského zákona a v souladu
s ustanovením § 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto směrnici.
Článek I.
Podmínky úplaty
1. Úplata se stanovuje na období školního roku.
2. Výše úplaty se touto směrnicí stanovuje maximálně na 120% skutečných průměrných neinvestičních
výdajů na žáka v předchozím kalendářním roce.
3. Úplata je stanovena pro období 1. 9. do 30 6. následujícího roku ve výši 70,-Kč na žáka a měsíc.
4. Úplata za zájmové vzdělávání je hrazena zákonným zástupcem žáka.
Článek II.
Prominutí úplaty
1. Úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD lze prominout žákovi v těchto případech:
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 řediteli školy.
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Článek III.
Způsob úhrady
1. Úplatu za zájmové vzdělávání hradí zákonný zástupce v hotovosti nejpozději do konce daného
měsíce ve školním roce.
2. Jiná možnost je hradit převodem ze svého účtu na účet školy (181770345/0300) v září na období
září - prosinec, v lednu na období leden - červen.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení a účinnost
1. Dle této směrnice bude postupováno od 1. 9. 2019.

V Mostku, dne 1. 9. 2019

Mgr. Hana Černá, ředitelka

