33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31
příspěvková organizace
Plzeň, T. Brzkové 31, PSČ 318 00
___________________________________________________

ÚPLATA
- za školní družinu / školní klub I.
Ředitel 33. základní školy v Plzni podle § 123 zákona č. 561/1004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 11, § 13, § 14 vyhlášky
č. 74 ze dne 9. 2. 2005 o zájmovém vzdělávání a vyhlášce 109/2011 ze dne 11. dubna 2011
s t a n o v u j e od 1. září 2018 v ý š i ú p l a t y za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině
(ŠD) a ve školním klubu (ŠK) částkou 1.800 Kč / školní rok.

II.
Osvobozen od úplaty bude na základě žádosti zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální
příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto
skutečnost prokáže řediteli školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku. (V případně přijetí dítěte
během školního roku k odpovídajícímu datu). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku
na dávky je povinen žadatel oznámit do osmi dnů od nastalé změny. O prominutí úplaty vydává ředitel
základní školy rozhodnutí.

III.
Úplatu za ŠD a ŠK uhradí zákonní zástupci na běžný účet 33. základní školy v Plzni vedený
u Komerční banky Plzeň č. 50539311/0100 nebo u Raiffeisen banky Plzeň č. 50539311/5500 nejpozději
do 1. září příslušného školního roku. Úplata činí 180 Kč /ŠD/ a 180 Kč /ŠK/ za každý započatý měsíc,
ve kterém bylo dítě přihlášeno do ŠD nebo ŠK. Platba se hradí na celý školní rok (částka 1.800 Kč /ŠD,
ŠK). Pokud žák navštěvuje školní družinu pouze o volné hodině – před základním plaváním (1 hodina
týdně), uhradí úplatu ve výši 450 Kč za školní rok. Do poznámky je nutno uvést jméno, příjmení
dítěte a třídu.

IV.
Zákonnému zástupci dítěte, případně fyzické osobě pečující o dítě, které přestane navštěvovat
ŠD nebo ŠK a řádně dítě odhlásí, bude úplata za příslušné kalendářní měsíce vrácena.

V.
Úplata je použita na mzdy, zákonné odvody pracovníků a na úhradu neinvestičních nákladů
(hračky, pomůcky na esteticko-výchovnou činnost, pomůcky na pracovně-technickou činnost, vstupy
na kulturní a vzdělávací aktivity, literaturu, časopisy, dopravu).

V Plzni dne 30. 4. 2021

Mgr. Radek RŮŽIČKA
ředitel školy
Úplata za ŠD, ŠK
1.9.2021

