Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov

Vnitřní směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině
Základní školy Rudolfov
V souladu s vyhláškou MŠMT ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání vydávám následující
vnitřní směrnici o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy Rudolfov s platností
od 1. 9. 2022.
1. Od 1. 9. 2022 stanovuji výši základní částky za zájmové vzdělávání na 150,- Kč za měsíc.
2. Úplata se týká každého dítěte, které je zapsáno k pravidelné docházce do školní družiny, bez ohledu
na počet dní v týdnu, na které je k pravidelné docházce do školní družiny zapsáno a bez ohledu na
počet dnů, které dítě v měsíci družinu skutečně navštěvovalo.
3. Úplata se netýká těch dětí, které nebyly v daném měsíci ve školní družině ani jeden den.
4. Úplata se netýká těch dětí, které do školní družiny docházejí pouze z důvodů vynucených rozvrhem
vyučování, např. začíná-li vyučování v 8.55 hodin nebo končí-li vyučování v 10.45 hodin a dítě je
přihlášeno ke stravování ve školní jídelně.
5. Úplata bude prominuta:
a. dítěti, které je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle
§ 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů,
pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
b. dítěti,

pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle

§ 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších
předpisů a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena,
pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže
řediteli.
6. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině,
může ředitel školy rozhodnout o ukončení zájmového vzdělávání dítěte ve školní družině.
7. Úplata je splatná bezhotovostně převodem na účet č. 115-8409900297/0100 v měsíci září, prosinci,
březnu a červnu od 15. do 20. dne daného měsíce. Do zprávy pro příjemce je potřeba uvést jméno
a příjmení dítěte.

Rudolfov 1. 9. 2022
Mgr. Ivo Schuster
ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

