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Stanovení výše úplaty za zájmové vzdélávání

(ve školní druŽaně)
na období od 1. 9. 2021 do 31 .8.2022

Ředitetka Základní škoty a Mateřská ško!y, Senohraby, okres Praha - východ,

podle s 123 odst. 2 a 4 zákona č,' 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a ss 1 1 a 14 vyhlášky č.7412005 Sb. a i,' 27912012 Sb., o zájmovém vzdělávání,

stanovuje
úplatu zazájmové vzdě!áváníŽákave školní družině na období
od í .9.2021do 31 .8.2022 ve výši 200 Kč za kalendářní měsíc'

í)Výša úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit' jestliŽe
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci

v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku 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 státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáŽe řediteli.

o prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě Žádosti zákonného
zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.

2)Uplata je splatná ve dvou splátkách:
za měsíce září až prosinec 2021 v celkové výši 800 Kč do 15
za měsíce leden aŽ červen 2022 v celkové výši 1200 Kč do 15

Úplata se hradí bezhotovostně na účet škoty 2oo 164 8246t2o1o.

Provoz školní druŽiny v období hlavních prázdnin (červenec - srpen 2022) se
nepředpokládá.
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V Senohrabech dne 1 .8.2021


