Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína,
příspěvková organizace
Stanovení výše úplaty ve školní družině
Ze sbírky zákonů:
Zákon č. 561 / 2004 (§ 123)
Úplata za vzdělávání a školské služby
2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem
právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo školského zařízení.
§ 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb, o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.Podle
ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
Podmínky úplaty:
1) Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu.
2) Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením
účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek.
3) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce dítěte, je příjemcem opakujících se dávek
pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příplatku 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 sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli a ředitele školy požádá o osvobození z úplaty.

Základní částka úplaty ve školní družině zřizované státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí je ředitelkou školy pro období od 1. září 2020 do 30. června 2021
stanovena takto:

Měsíční výše úplaty za mimoškolní vzdělávání
(školné ve školní družině) pro školní rok 2020/2021 je
stanovena na částku
120,- Kč na žáka

PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína,
příspěvková organizace

Školné poukazujte v pravidelných
splátkách na účet školy / do 25. září a
25. ledna za příslušné pololetí /

Č. účtu: 1772578309/ 0800

Telefon pro přihlašování a odhlašování
dětí ze ŠD

595 530 932 1. patro
595 530 933 2. patro

