Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí ředitele Základní školy Hodonín, Vančurova 2, ze dne 16. 5. 2014, činí výše příspěvku na zájmové vzdělávání ve školní družině na jedno dítě 200,- Kč měsíčně. Pokud žák navštěvuje
pouze ranní družinu 100,- Kč měsíčně. Úplata je splatná předem.

Způsoby placení příspěvku
1. Trvalým příkazem na účet školy v těchto měsících
a) měsíčně
b) čtvrtletně
c) pololetně
d) jednorázově

srpen - květen
srpen,
září, prosinec, březen
srpen, leden
srpen

200,- Kč
200,- Kč
600,- Kč
1000,- Kč
2000,- Kč

Pokud máte zadaný trvalý příkaz na placení stravného, můžete spojit platby za stravné a školné dohromady. Je ale nutno doplnit o informaci – platba ŠD. (Nelze u inkasa ze sporožirového účtu).
K vyřízení trvalého příkazu na Vašem účtu potřebujete:
Číslo účtu ZŠ Vančurova:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:

KB Hodonín 1656440257/0100
bude přidělen na přihlášce ke stravování
308

2. platbou v hotovosti
a) u peněžní přepážky KB na účet 1656440257/0100. Variabilní symbol bude uveden na
přihlášce ke stravování
b) na sekretariátu školy u paní B. Indrové. Pokladní hodiny: PO – PÁ 7.00 – 14.00.
Snížení nebo prominutí příspěvku:
Příspěvek může být snížen nebo prominut:
a) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální
příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
b) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
c) pokud žák nebyl ze zdravotních důvodu přítomen ve školní družině ani jeden den v měsíci a
svou nepřítomnost doloží lékařským potvrzením.
Formulář „Žádost o prominutí základní výše úplaty za zájmové vzdělávání“ si můžete vyzvednout
u vedoucí vychovatelky.
Upozornění:
V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí příspěvek za zájmové vzdělávání ve školní družině
ve stanoveném termínu bez toho, že si dohodl s ředitelem základní školy jiný termín úhrady, může to
být důvod k ukončení zájmového vzdělávání žáka.
Přeplatky školného:
Pokud se žák v průběhu školního roku odhlásí ze školní družiny, bude mu přeplatek vrácen nebo bude
přijat jako úhrada na zájmové vzdělávání ve školní družině pro další období.
Vladimíra Procházková, vedoucí vychovatelka

