Základní škola Lukov, příspěvková organizace
Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

Směrnice o úplatě ve školní družině
č.j. Lš 99/2012
na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, v platném znění
Stanovení výše úplaty ve družině
a) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů ve školní družině na 150 Kč měsíčně za jedno dítě s
účinností od 1.9.2012. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky
sourozenců do školní družiny.
b) Úplata se dělí podle režimu docházky :
 Ranní docházka
150 Kč za pololetí
 Odpolední docházka 700 Kč za pololetí
 Celodenní docházka 850 Kč za pololetí
c) Úplata může být snížena nebo prominuta ředitelkou školy:
aa) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci
v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
bb) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči
podle zákona o sociálních službách, nebo
cc) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb
dítěte podle zákona o státní sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli.
Podmínky úplaty
a) Úplata je splatná za pololetí do 31.10. a 28.2. daného školního roku na bankovní
účet školy (č.ú.1410577309/0800) s přiděleným variabilním symbolem žáka nebo v
hotovosti vychovateli.
b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom
uvědomí ředitele školy nejpozději do 31.10. a 28.2. Ředitel školy může rozhodnout
o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
Platnost směrnice od 1.9.2012

V Lukově dne 31.8.2012

PaedDr.Jolana Vlková, ředitelka školy

Příloha – Kalkulace úplaty
www.zslukov.cz

skola@zslukov.com

tel: 608 302 456

Základní škola Lukov, příspěvková organizace
Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

Příloha č.1 Směrnice o úplatě č.j. Lš 99/2012
(ve znění Přílohy č. 2 Směrnice o úůplatě č.e. 7/2010 z 31.8.2011)

Kalkulace úplaty
Kalkulace provozních nákladů školní družiny
Roční provozní náklady školy 2010
1 472 000,-Kč
Počet žáků : 74 ZŠ a 56 MŠ
Průměrné náklady na žáka za měsíc v kalend.roce
943,-Kč
Přepočteno na měsíc školního roku
1 132,-Kč
Provozní doba budov školy 6,15– 20,15
Provoz ŠD 6,30 – 7,50, 11,40 - 16,00, tj. 5,6 hodin, tj.cca 40% provozní doby
40% z neinvestičních nákladů na žáka za měsíc
452,-Kč, tj. 4 520,-Kč za šk. rok
Stanovení výše úplaty
Ranní docházka
Odpolední docházka
Celodenní docházka

V Lukově 31.8.2012

300,-Kč, tj. 150,-Kč za pololetí
1 400,-Kč, tj. 700,-Kč za pololetí
1 700,-Kč, tj. 850,-Kč za pololetí

PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy

na vědomí: Obec Lukov

www.zslukov.cz

skola@zslukov.com

tel: 608 302 456

