
Záktadní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Škotrri 242,267 42 Broumy

č.i.: t+ztzo2olzšMš

Stanovení úplaty za školní družinu

Ředitel Zékladní školy a mateŤské školy Broumy, okres Beroun vydává pokyn k poskýovaní

úplaty za vzdélíní ve školní družině dle § 123 odst. 2 a odst. 4 zékona č. 56112004 Sb., o

piedškolním , základním. středním, vyšším odborném a jiném vzděIávání (školský zákon).

1. Výše úplaty

Měsíční výše úplaty je stanovena:

a) za dité přihlášenó k pravidelné docházce do družiny 200,- Kč za 1 měsíc.

b) za díté využivající zl<rácený pobyt v družině 100,- Kč za 1 měsíc.

2. Splatnost úplaty

Úplatu platí rodiče nebo jiní zékorrť- zástupcí žáka (dáIejen ,,plátce") zařazeného do Školní

družiny. Úplata za školní družinu se provádí ve dvou splátkách, zazáŤi až prosinec aledenaŽ
červen. Platba za měsíce zaíí ažprosinec je splatná do 15. října, platbazamésice leden aŽ

červen je splatná do 15. února. Úp\ata bude prováděna bezhotovostně bankovním převodem

na účei školy, v individuálních případech bude možno po dohodě s vychovatelkou uhradit

hotově.
V případě opakovaného nezaplacení úplaty může ředitel školy, po předchozím písemném

upozomění zákonného zástupce, rozhodnout o ukončeni vzděláváni ve školní druŽině

v příslušném školním roce.

3. Osvobození od placení úplaty

Ředitel školy může snížitnebo od úplaty osvobodit nazákladé písemné žádostí zákowtých
zástupců žéka, j estlíže
a) účastník nebo jeho zákonrtý zástlpceje pŤíjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné

nouzi podle zákonao pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákota č. 11112006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi),
b) úěastníkovi nebo jeho zákonnému zástup cí náIeži zvýšení příspěvku na péČi podle zékona o

sociálních službách (§ 12 odst. I zákonač, 108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách),
c) účastník svěřený do pěstounské péěe má nárok na příspěvek na úhradu pořeb dítěte podle zéŮ<ona

+mpon Sb., kterlým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí (§ 47 zákonaé,4011201,2Sb.).

4. Platnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1 . 9 . 2020.

/trÉ,
Mgr. Libor Kuška

ředitel školy
Zákiadní škola a mateřská škola Bruurny
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