Vyhláška o stanovení příspěvku na pobyt ve školní družině a školním klubu, které jsou součástí Základní školy a Mateřské školy Nové Dvory, okres Kutná Hora
 


Část I
Článek 1
Úvodní ustanovení

     1) Účelem této vyhlášky je stanovit výši a způsob úhrady části neinvestičních nákladů na pobyt dítěte ve školní družině a školním klubu.

Článek 2
Výše příspěvku

     1) Příspěvek je stanoven na základě výpočtu vynaložených neinvestičních nákladů na jedno dítě. Takto stanovená částka nepřesáhne 30 % všech neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu.

     2) Finanční částku propočítá ekonomka školy vždy k 1. září příslušného školního roku. Pro školní rok 2018/2019 je stanovena výše poplatku takto:
školní družina  - 100,- Kč/měsíčně
školní klub 	- 100,- Kč/měsíčně, když funguje jako družina s denním provozem
		- 100,- Kč/ročně v případě navštěvování kroužku

     3) Výše příspěvku bude vždy schválena školskou radou. 

Článek 3
Užití příspěvku

     1) Škola použije příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů příslušné školní družiny nebo školního klubu.


Článek 4
Způsob úhrady příspěvku

     1) Povinnost uhradit příspěvek za školní družinu se vztahuje na rodiče dítěte, jiného zákonného zástupce, nebo ty, kteří požadují umístit dítě do zařízení (dále jen plátce) a to vždy pololetně nejpozději do 15. dne počátečního měsíce s výjimkou hlavních prázdnin na účet základní školy 51-6080480207/0100 pod variabilním symbolem – rodné číslo žáka, nebo v hotovosti vedoucí školní družiny.

     2) Příspěvek do kroužku školního klubu se skládá jednorázově v hotovosti proti příjmovému dokladu zároveň s přihláškou.

     3) V případě absence dítěte ve školní družině nebo školním klubu se příspěvek nevrací.




Část II
Článek 5
Sankční opatření

     1) V případě nezaplacení příspěvku ve stanoveném termínu či v nesprávné výši v neprospěch školy, je plátce povinen kromě dlužné částky uhradit i penále, které činí 2 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však výši příspěvku za kalendářní měsíc.

     2)  V případě nezaplacení příspěvku ve třech po sobě jdoucích školních měsících, může být dítě ze školní družiny nebo školního klubu vyřazeno.

Část III
Článek 6
Platnost a účinnost vyhlášky


1)	Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1. září 2018




V Nových Dvorech 1. 9. 2018				........................................................
									Jan Ingr – ředitel školy

