Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace
Směrnice ke stanovení úplaty za školní družinu a školní klub
Dodatek. č. 1
Č. j.: A 16/2018
Spisový znak: 1.4
Platnost od 10. 1. 2018
Platnost a účinnost dodatku od 13. 3. 2020

Účinnost od: 10. 1. 2018
Skartační znak: A 10

Podmínky úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu jsou stanoveny
v § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, v platném znění, a v § 11, 13 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, v platném znění.
Tímto dodatkem se s účinností od 13. 3. 2020 mění ustanovení odst. II směrnice ke stanovení
úplaty za školní družinu a školní klub, č. j. A 16/2018, a doplňuje se odst. IV.
Doplňuje se:
(6) Na období, kdy školní družina a školní klub neposkytují vzdělávání v důsledku zákazu
osobní přítomnosti účastníků, úplata není vybírána.
IV.
V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR
10676/2020-1/MIN/KAN, kdy byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Usnesením vlády České
republiky č. 201 ze dne 12. 3. 2020, kdy se zakazuje s účinností od 13. 3. 2020 osobní
přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové
vzdělávání, a zájmové vzdělávání tedy není poskytováno, je v období do 30. 6. 2020 výše
úplaty za školní družinu a školní klub 0 Kč/měsíc.
Případný přeplatek bude vypořádán do 30. 9. 2020 způsobem dle rozhodnutí zákonných
zástupců následovně:
1. vrácen na účet zákonného zástupce
2. převeden na příští školní rok.

V Mladé Boleslavi dne 13. 3. 2020
Mgr. Marcela Pavlíková v. r.
ředitelka školy

