Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
V Praze dne 27. 11 .2020
č.j.: ZŠ/236/20
Příloha č. 1 ke směrnici vydané dne 21. 8. 2020 s č.j.: ZŠ/168/20, kterou se stanoví
podmínky vypořádání úplaty ve školní družině základní školy pro žáky tříd 1.A, 1.B,
1.C, 2.A, 2.B, 1.T, 2.T, 3.T, 4.T a 5.T v období od 14. 10. 2020 do 31. 12. 2020
1. Tato příloha ke směrnici určuje veškeré náležitosti týkající se stanovení a způsobu
vypořádání úplaty ve školní družině (dále ŠD) základní školy v době uzavření základní školy
v období od 14. 10. 2020 do 16. 11. 2020 na základě nařízení Vlády ČR z důvodu
nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.
2. Výše úplaty pro školní rok 2020/2021 činí 250,- Kč za jeden měsíc na jednoho žáka
zapsaného do ŠD ve školním roce 2020/2021.
3. Z důvodu přerušení provozu v období od 14. 10. 2020 do 16. 11. 2020 je pro přihlášené
žáky upravena výše úplaty takto:
- za měsíc říjen 2020 (v době provozu školy)
125,- Kč za přihlášeného žáka
- za měsíc říjen 2020 (v době uzavření školy)
0,- Kč za přihlášeného žáka
- za měsíc listopad 2020 (v době uzavření školy)
0,- Kč za přihlášeného žáka
- za měsíc listopad 2020 (v době provozu školy)
125,- Kč za přihlášeného žáka
- za měsíc prosinec 2020 (v době provozu školy)
250,- Kč za přihlášeného žáka
4. Vzniklé přeplatky za školní rok 2020/2021 budou vypořádány takto:
- u žáků, jejichž zákonní zástupci platí úplatu měsíčně, bude případný vzniklý přeplatek za
výše uvedené období zohledněn při povinnosti poslední měsíční platby ve školním roce
2020/2021, kdy bude žák přihlášen do školní družiny (ve většině případů nebude zákonný
zástupce platit za měsíc červen),
- u žáků, jejichž zákonní zástupci platí úplatu pololetně, bude případný vzniklý přeplatek za
výše uvedené období zohledněn při povinnosti platby na druhé pololetí školního roku, kdy
zákonný zástupce uhradí úplatu o jeden měsíc nižší, než bude odpovídat období přihlášení
žáka do školní družiny (ve většině případů bude zákonný zástupce platit pouze za čtyři
měsíce),
- u žáků, jejichž zákonní zástupci platí úplatu ročně, budou přeplatky vráceny do 30. 6. 2021
na účet plátce na základě této přílohy ke směrnici,
5. Vracení úplaty bude prováděno bezhotovostně z bankovního účtu školy č. 70244369/0800
pod přiděleným variabilním symbolem.
6. Vypořádání úplaty za dobu uzavření školy pro třídy zde neuvedené bude řešeno
Přílohou č. 2 ke směrnici vydané dne 21. 8. 2020 s č.j.: ZŠ/168/20. Tato příloha bude vydána
v měsíci prosinci 2020.
7. Závěrečná ustanovení
a) Vyřizováním veškerých organizačních náležitostí týkajících se úplaty ve ŠD je pověřena
vedoucí vychovatelka ŠD paní Marcela Lazurková.
b) Tato příloha směrnice nabývá účinnosti dnem 30. 11 .2020.
Mgr. Jiří Soukup
ředitel školy

