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Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání
(ve školní druŽlně)

na období od 1. 9. 2022 do 31 .8.2023

Reditelka Základní školy a Mateřská školy, 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 č,. 27912012 sb., o zájmovém vzdělávání,

stanovuje
úplatu zazájmové vzdělávánížáka ve škoIní družině na období
od í . 9. 2023 do 31 . 8. 2023 ve výši 200 Kč za kalendářní měsíc.

1)Výši 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)Úplata je splatná ve dvou sptátkách:
za měsíce záii aŽ prosinec 2022 v celkové výši 800 Kč do 15' 10. 2022;
za měsíce leden aŽ červen 2023 v celkové výši 1200 Kč do 15' 2. 2023;

Uplata se hradí bezhotovostně na úěet školy 200 164 824612010.

Provoz školní druŽiny v období hlavních prázdnin (červenec-Srpen 2023) se
nepředpokládá.

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková,
ředitelka školv,áa:2

ákladňil'jíkola a Mateřská škola,
Senónmoy' okÍes PĚl.a _ siďrod

-1- přísp€vková organizaG' tÓo zso oe ssr
Školni zz' 251 66 Senohmby, tel' : 323 655 337

e-mail: skola@zsenohÉby'Ž

V Senohrabech dne 23. 6.2022


