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Směrnice č. 50/2018
Výše úhrad za poskytování vzdělání a školských služeb
Č. j.:

399/2019

Spisový znak/ skartační znak

A.4./ A 5

Vypracovala, schválila:

Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti dnem:

01. 01. 2018

Směrnice nabývá platnosti dnem:

01. 01. 2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číselných dodatků.

Obecná ustanovení

Na základě zákona 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školského
zákona“), části jedenácté § 122,odst.3 a § 123 odst. 1-4 v platném znění a vyhlášky č.14/2005 ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb.

I.

výše úplaty

stanoví ředitelka školy výši úplaty počínaje na školním rokem 2017/2018 od 01. 01. 2018 takto:
a)

školní družina

roční úhrada činí

1000,- Kč

b)

školní klub

roční úhrada činí

1000,- Kč

d)

logopedie

hodinová úhrada

90,- Kč / platba za 10 lekcí (900,-Kč)

e)

kurzy)²

úhrada celého kurzu

Hypo 1350,- Kč
Maxík 1650,-Kč,
přípravné kurzy 1000,-Kč (rok)

f)

zájmové kroužky

roční úhrada

dle aktuálního ceníku DDM
Nymburk

)² přípravné kurzy na přijímací zkoušky – ČJ, M (dle aktuální nabídky pedagogů + poptávky
žáků); každý kurz – 500,-Kč na pololetí
Úprava výše může být provedena formou písemného dodatku vždy na školní rok.
II. splatnost úplaty
1. Úplata za školní družinu a školní klub je splatná jednorázovou roční splátkou (tj. 1000,Kč) – viz Řád ŠD.
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2. Úplata se provádí na účet školy:
600 829 584 / 0600 u GE Money vedeného na pobočce Lysá nad Labem.
3. Úplata za zájmový kroužek je splatná na celý školní rok na účet DDM Nymburk. Částka
ve výši 450,- Kč připadá Domu dětí a mládeže Nymburk, částka ve výši 50,- zůstává škole
na provozní náklady.
4. Platby jsou specifikované v příloze této směrnice.
III. Snížení nebo prominutí úhrady
Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné
nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o
sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
Snížení nebo prominutí úhrady je třeba písemně zažádat k rukám ředitelce školy.

Závěrečné ustanovení
a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: zástupce ředitele školy.
b) O kontrolách provádí písemné záznamy.
c) Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým
a skartačním řádem školy.
d) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 01. 01. 2018.

V Milovicích dne 20. 12. 2017

Mgr. Lada Flachsová,
ředitelka školy
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Příloha:
Pokyn k platebním příkazům

Pokyn k platebním příkazům
Variabilní symbol: datum narození dítěte, za nějž je platba zasílána
(Vzor: narozen 3. 5. 2002 = VS 03052002)
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol: rozdělen dle druhu platby
01
02
03
04
05
06
07
08
09

úplata za školní družinu, školní klub
platba za školu v přírodě (1. stupeň)
platba za seznamovací cyklus (1. ročník)
platba za turisticko – seznamovací kurz (6. ročník)
platba za lyžařský výcvikový kurz (7. ročník)
platba za cyklistický kurz (8. ročník)
platba za vodácký kurz (9. ročník)
platba kurzů
platba za poznávací zájezdy
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Výpočet úhrady
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat zahrnují skupiny prací podle
odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem, a to:
a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,
c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,
d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,
e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,
f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,
g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a
h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

d) Logopedie:
1 lekce: 30 minut + cca 10 minut příprava = (120 : 60) x 40 = 80
+ kopírované materiály na 1 lekci = cca 5 listů (dle SM č. 48 – kopírování;
1 ČB stránka – 2,-Kč) = 10,-Kč
= 91
- plat logopeda za 1 lekci = 80,-Kč
- náklady z 1 lekce, které zůstanou škole z kopírování = 11,- Kč
Jednorázové vyšetření včetně zpracované zprávy – 90,-Kč
e) Kurzy:
Hypo - 1 lekce: 45 minut = (120 : 4) x 3 = 90; 12 lekcí – 12x 81,20 = 1080,+ kopírované materiály na 1 lekci = cca 10 listů (dle SM č. 48 –
kopírování; 1 ČB stránka – 2,-Kč) = 20,-Kč; 12 x 20 = 240,-Kč
celkem za kurz: 1320,- Kč; platba – 1350,-Kč
- plat učitele za kurz = 1080,- Kč
- náklady, které zůstanou škole = 270,- Kč
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Maxík - 1 lekce: 45 minut = (120 : 4) x 3 = 90; 15 lekcí – 15 x 90 = 1350,-Kč
+ kopírované materiály na 1 lekci = cca 10 listů (dle SM č. 48 –
kopírování; 1 ČB stránka – 2,-Kč) = 20,-Kč; 15 x 20 = 300,-Kč
celkem za kurz: 1515,-Kč; platba – 1650,-Kč
- plat učitele za kurz = 1350,-Kč
- náklady, které zůstanou škole z kopírování = 300,- Kč
Přípravné kurzy – plat učitele činí 80% vybraného kurzovného od přihlášených žáků
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