Rozhodnutí ředitele Základní školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200. Praha 3 ke stanovení úplaty
za zájmové vzdělávání, školní družinu pro školní rok 2015/2016 a pro školní roky následující
čj. LUP 105/2016.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání a na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, § 11 a 14,
vydávám toto rozhodnutí o stanovení výše úplaty ve školní družině.
Měsíční výše úplaty za zájmové vzdělávání
210-Kč/měsíc
Výše se nemění bez ohledu na rozšíření kapacity školní družiny o nové prostory ve ZŠ Vlkova.
Uvedená úplata tedy platí i pro polytechnický klub.
Osvobození od úplaty
1. Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud 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. Tuto skutečnost musí prokázat zákonný
zástupce žáka řediteli ZŠ.
2. Úplata může být snížena nebo prominuta dále žákovi, 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. Tuto skutečnost musí prokázat zákonný zástupce žáka ředitelce
ZŠ.
Snížení, prominutí úplaty
O informaci o možnosti snížení úplaty za zájmové vzdělávání (ŠD) může zákonný zástupce žáka
požádat ředitele prostřednictvím vedoucí školní družiny. Žádost bude posouzena a
rozhodnuto ve správním řízení.
Splatnost úplaty
Výběr uvedené částky je dán organizačním řádem školní družiny a provádí se zpravidla
bezhotovostní platbou na určený účet školy. Evidencí příjmů z úplaty za zájmové vzdělávání
vede vedoucí vychovatelka v součinnosti s ekonomickým oddělením školní družiny.
Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí 72/2010 ze dne 16. 3. 2010
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