ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, okr. Jihlava
příspěvková organizace
Kamenice u Jihlavy 402, 588 23
Tel: 567 273 337, e- mail: skola@zskamenice.cz, IČO: 75022354

Č.j.: ZSMSKA/43/2022/ZS

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině
pro období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023
V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č.14/2005Sb. v platném znění stanovuje ředitel školy výši úplaty a bližší podmínky placení této úplaty.

Čl. 1
Základní ustanovení
a) Zákonní zástupci dítěte (dále jen „plátci“) jsou povinni přispívat na částečnou úhradu
neinvestičních výdajů školní družiny (dále jen ŠD), která je součástí Základní školy a Mateřské
školy Kamenice, příspěvkové organizace
b) Uhrazením úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině není dotčena povinnost plátců
hradit úplatu za školní stravování.
c) Úplatu tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.
Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do zařízení a na období školního příslušného roku.
Zákonní zástupci dítěte jsou s výší úplaty seznámeni nejpozději do 30. června předcházejícího
školního roku.
d) Úplata za vzdělávání a školské služby ve školní družině je příjmem Základní školy a Mateřské
školy Kamenice, příspěvkové organizace.

Čl. 2
Výše příspěvku
a) Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 120% průměrných skutečných
neinvestičních výdajů na účastníka ve ŠD v uplynulém kalendářním roce.
b) Základní částka se stanovuje pro období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku pro
všechny děti ve školní družině ve stejné výši. V období letních prázdnin není ŠD v provozu.
c) Výše školného činí:
za návštěvu školní družiny ……..………………………. 100,- Kč měsíčně
za návštěvu pouze ranní družiny……………………….. 50,- Kč měsíčně

Čl. 3
Způsob úhrady
1. Úplata je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec (400,- Kč) a období
leden až červen (600,- Kč). Za období září až prosinec je úplata splatná nejpozději do 31.
10. a za období leden až červen nejpozději do 28. 2. příslušného školního roku.
2. Úhrada je možná pouze následujícím způsobem:
Bezhotovostně na účet školy č. 1467719339/0800 s variabilním symbolem ve tvaru
RODNÉ ČÍSLO vašeho dítěte bez lomítka. Do zprávy pro příjemce uvedete jméno a
příjmení dítěte a text – ŠKOLNÉ DRUŽINA.

Čl.4
Další ustanovení
a) Pokud za žáka ve školní družině není zaplacena úplata do daného termínu, pověřená
vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy. Ředitel školy může rozhodnout o
případném vyloučení žáka ze školní družiny.

V Kamenici, dne 9. 6. 2022

…………………………………………….
Ing. Jan Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ Kamenice

