Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
Nábřežní 28/413  790 01 Jeseník
Tel.: 584 401 200, 731 406 111
E-mail: skola@zsjesenik.cz  IČO: 705 999 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JESENÍK, příspěvková organizace
DODATEK č. 8 k Vnitřnímu předpisu č. 14/2006
STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ
Vypracoval: Dominik Liberda
Schválil: Dominik Liberda – ředitel školy

Dodatek vnitřního předpisu nabývá účinnosti dne: 1. září 2020
Změny ve vnitřním předpisu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

ZŠJPO/1157/2020

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ
při Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci

Výše úplaty:

od školního roku 2020/2021, tedy od 1. září 2020 se mění výše úplaty ve školní
družině, a to ze 840,-Kč na školní rok na částku 1000 Kč / školní rok,

Rozložení úplaty:

ve dvou splátkách za školní rok

Termíny úplaty:

do 20. září příslušného školního roku (1. splátka 500 Kč)
do 20. ledna příslušného školního roku (2. splátka 500 Kč)

Způsob úplaty:

prostřednictvím stržení částky účastníkovi školní družiny v elektronickém systému
online pokladna

Osvobození od úplaty: rodiny a děti, které pobírají dávky státní sociální podpory (dále dávky SSP), pro
osvobození je nutné předložit Oznámení o přiznání dávky SSP dle § 11 odst. 3
vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Způsob evidence:

evidenci úplaty vede ekonom školy na základě podkladů předložených vedoucí
vychovatelkou školní družiny

Zaúčtování a vyuţití prostředků z úplaty:
Prostředky získané z úplaty jsou příjmem organizace.
Stanovení výše úplaty a nakládání s úplatou se řídí § 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, v platném znění. Prostředky získané úplatou jsou v plné výši použity na rozvoj zájmové činnosti
žáků školy a na pitný režim žáků, jsou výdejem organizace (každý měsíc vyúčtovány do hlavní pokladny).
Výše úplaty je stanovena na celý školní rok, o snížení nebo osvobození od úplaty rozhoduje Základní škola
Jeseník, příspěvková organizace, svým ředitelem.
V Jeseníku 31. 8. 2020

Mgr. Dominik Liberda
ředitel školy

