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I.
Ředitel Základní školy Poběžovice podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 14 vyhl. č.
74/2005 Sb., zájmovém vzdělávání, ze dne 1. 9. 2005 a ve znění pozdějších předpisů vydává
tuto směrnici:
Článek 1
Základní ustanovení

1)

Tato směrnice stanoví povinnost a výši, možnost osvobození od úplaty a podmínky
splatnosti úplaty za školské služby (dále jen úplata) zákonným zástupcům, jejichž děti
navštěvují školní družinu a školní klub Základní školy Poběžovice, Masarykova 282
(dále jen škola ).
Článek 2
Předmět úplaty

1) Předmětem úplaty je částečná úhrada neinvestičních výdajů vynaložených školou na
školské služby školní družiny a školního klubu.
2) Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého do školní družiny a školního klubu při
škole.
Článek 3
Sazba úplaty

1) Základní částka úplaty za služby školní družiny a školního klubu je
stanovena částkou 60,- Kč za jedno dítě měsíčně. Povinnost hradit úplatu vzniká
zákonnému zástupci k prvnímu dni měsíce, ve kterém dítě na základě podané
přihlášky nastoupí do zařízení. Tato částka se platí za každý měsíc, ve kterém dítě
alespoň jednou v měsíci využilo služeb školní družiny.

Článek 4
Splatnost a úhrada úplaty
1) Úplata za 1. pololetí školního roku měsíce září až červen (běžného školního roku) je
splatná vždy do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž dítě navštíví zařízení,
pokud nebyl se zákonným zástupcem sjednán písemně jiný termín úhrady.
2) Úplata za období září až červen se platí v hotovosti.
3) V případě, že zákonný zástupce předem dítě písemně z docházky do školní družiny
nebo školního klubu neodhlásí, ztrácí nárok na vrácení úplaty.
4) Povinnost úplaty zaniká k poslednímu dni měsíce, ve kterém je dítě vyřazeno
z docházky do školní družiny nebo školního klubu.

Článek 5
Snížení úplaty a osvobození od úplaty
1) Na základě písemné žádosti zákonného zástupce1) ředitel školy svým rozhodnutím2)
může osvobodit od úplaty zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku
pomoci v hmotné nouzi 3), zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud
tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči , rodiče, kterému náleží zvýšení
příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, která o dítě osobně pečuje
a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost
prokáže řediteli základní školy. Osvobození od úplaty má platnost do konce
aktuálního kalendářního roku. Zákonný zástupce má povinnost vždy nejdéle k 25.
dni prvního měsíce daného čtvrtletí opětovně prokázat pobírání výše uvedených
dávek, či příspěvků.
2) Budou-li zákonnému zástupci dávky a příspěvky uvedené v odst.1) odňaty, oznámí
to neprodleně škole předložením kopie „Oznámení o odnětí dávky“.

4)

Skutečnosti rozhodné pro prominutí úplaty dle čl. 5, odst. 1 je zákonný zástupce
povinen písemně prokázat řediteli školy vždy do 25. dne v měsíci, aby mohl být tento
nárok i na tento měsíc přiznán.

Článek 6
Sankce
1) Ředitel školy může po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte, rozhodnout o vyloučení ze školní družiny nebo školního klubu, jestliže
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo
úhradu za školní stravování nebo úplatu za školské služby školní družiny a školního
klubu ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný způsob úhrady.

2) Ředitel školy může po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte, rozhodnout o vyloučení dítěte ze školní družiny a klubu, z důvodu
opakovaného porušování provozního řádu školní družiny a klubu.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1) Administrativu spojenou s realizací této směrnice provádí škola.
2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2015
Vydáno dne:

1.9. 2015
………………………….
Mgr. Vladimír Foist
ředitel školy

Příloha č.1
Jméno a příjmení žadatele( zákonného zástupce)………………………………………….
Trvalé bydliště ………………………………………………………………………………..

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
- školské služby školní družiny
- školské služby školního klubu
(nehodící se škrtněte)
Žádám tímto v souladu s vyhláškou č.14/2005 o předškolním vzdělávání a v souladu s Vnitřní
směrnicí ředitele školy č.1/2015 v platném znění o osvobození od úplaty za dítě – děti
Jméno a příjmení

datum narození

trvalé bydliště

Potvrzujeme, že
- výše uvedený zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v
hmotné
nouzi
- výše uvedený zákonný zástupce je zákonným zástupcem dítěte, jemuž
náleží
zvýšení příspěvku na péči o nezaopatřené dítě
- výše uvedený zákonný zástupce je rodičem, kterému náleží zvýšení
příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
Nehodící se škrtněte.
……………………………………………………….
podpis, razítko

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, nemám nesplacený dluh
vůči Městu Poběžovice a Základní škole Poběžovice, Masarykova 282 a že případné změny
neprodleně ohlásíme vedení školy.
V Poběžovicích, dne …………………………………
…………………………………
podpis žadatele
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POBĚŽOVICE,

okres Domažlice
MASARYKOVA 282, 345 22 POBĚŽOVICE

Č.j: 206 / 2015

Milan Kroulík
Šitboř 21
Poběžovice
345 22

V Poběžovicích, dne 17.9. 2015

Rozhodnutí
Ředitel Základní školy Poběžovice, Masarykova 282 jako příslušný správní orgán
podle § 165 odst. 1 písm. a) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 11 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) rozhodl podle § 123 odst. 4
školského zákona a na základě žádosti Milana Kroulíka, bytem Šitboř 21, 345 22 Poběžovice
zákonného zástupce Markéty Kroulíkové, nar. 28.12. 2008
p r o mi n o u t
Milanu Kroulíkovi bytem Šitboř 21, 345 22 Poběžovice, jako zákonnému zástupci Markéty
Kroulíkové, nar. 28.12. 2008, úplatu za školské služby školní družiny a školního klubu
Základní školy Poběžovice, Masarykova 282, a to od 1.9.2015.
Odůvodnění
Milan Kroulík prokázal řediteli Základní školy Poběžovice, Masarykova 282, že pobírá
opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi , nebo je zákonným zástupcem
nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči , nebo je
rodičem, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, a
tím splnila podmínky, které stanoví Vnitřní směrnice ředitele školy č. 1/2015 k výši a
podmínkám pro prominutí úplaty za školské služby školní družiny a školního klubu Základní
školy Poběžovice, Masarykova 282. V případě, že Milan Kroulík přestane pobírat dávky, či
příplatky, které byly důvodem k prominutí úplaty, bude hradit úplatu za školské služby
školní družiny a školního klubu v plné výši.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným
u ředitele Základní školy Poběžovice, Masarykova 282.
Otisk razítka školy
podpis
Mgr. Vladimír Foist, ředitel
Příloha č.3

Oznámení o pobírání příplatků, či dávek na období
..........................................
Jméno,příjmení žadatele - zák.zástupce :……………………………………………..
Jméno,příjmení dítěte/dětí:…………………………………………………………...
…………….. ………………………………………….
.……………..………………………………………….
Bydliště: ……………...………………………………………………………………
Podpis :

Potvrzujeme, že výše uvedený zákonný zástupce ( fyzická osoba ) pobírá
- opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
- zvýšený příspěvek na péči o nezaopatřené dítě
- zvýšený příspěvek na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
- dávky pěstounské péče
Nehodící se škrtněte.
……………………………………………………….
podpis, razítko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zde odstřihněte

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POBĚŽOVICE,

okres Domažlice
MASARYKOVA 282, 345 22 POBĚŽOVICE

Čestné prohlášení
Prohlašuji na svou čest, že jsem k dnešnímu dni evidován(-a) jako příjemce dávek
na ............................................. úřadě v .................................... jako:
/křížkem označte danou skutečnost/




zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi




rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče

což mě opravňuje k osvobození od úplaty za ……………………..
Toto čestné prohlášení podepisuji dobrovolně, nikoliv v tísni. Jsem si vědom(-a) toho, že
pokud nedoložím potřebné přílohy nebo neprodleně nenahlásím jakoukoliv změnu, která
povede ke zrušení osvobození od úplaty, půjde o závažné porušení podmínek pro vznik
nároku na osvobození od úplaty za školné a to mi bude zpětně doúčtováno
v plné výši.
Jsem si vědom(-a) toho, že všechny údaje, včetně osobních, poskytuji pouze pro vnitřní
potřeby školy.
V ................................... dne..................................................
Jméno: …………………………........................

Datum narození: ........................................
Podpis: .......................................................

ZŠ Poběžovice, Masarykova 282 převzal(-a): ...............................................................
Datum: ............................................

Podpis: .......................................................

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Já ............................................................................ datum narození ............................................
bytem ..........................................................................................................................................,
tímto čestně prohlašuji, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem
uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom(-a) toho, že pokud by mnou uvedené
informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.
V ............................... dne ...............................

Podpis: .....................................................

