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Pokyn ředitele Č. 3/2018
Stanovení výše úplaty kroužků v ŠK a DDM ve školním roce 20J$/2019
V souladu s vyhláškou MŠMT Č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a ŠVP ŠK a ŠVP DDM
stanovuji podmínky a výši úplaty za kroužky v Školním klubu a Domu dětí a mládeže následovně:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

platba za kroužek za obě pololetí se hradí do 15. 9. 2018, žáci prím hradí nejpozději do 30. 9. 2018
platby hrazené po termínu budou navýšeny, protože na tyto se již nebude vztahovat podpora z dotací MŠMT
nebude-li platba uhrazena nejpozději do měsíce od přihlášení žáka, nebude mu umožněno dále kroužek navštěvovat
při odhlášení žáka z kroužku nevzniká nárok na vrácení platby
při přihlášení do dvou a více kroužků, nebo pří přihlášení dvou a více dětí zjedné rodinyje platba zvýhodněna, pod
podmínkou, že byla uhrazena ve stanoveném termínu.
běžná Časová dotace kroužků je 2x45min/týden. Je-li lektorem nabízena jiná výše časové dotace (2X6omin/týden,
lx45 minltýden, lX6omin!týden) nemá toto vliv na výši úplaty.
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu pěti účastníků. Při nižším počtu je stanoven speciální příplatek pro
otevření.

Žáci

přihlášení a hradící platbu do 15. 9. 2018, žáci prim hradící platbu do 30. 9. 2018:
Zajeden kroužek je platba 1.000 Kč za celý školní rok.
Při přihlášení žáka do více kroužků, nebo přihlašování více dětí zjedné rodiny bude platba za každý kroužek ve výši $00 Kč za
celý školní rok.
Žáci přihlášení po termínu za každý kroužek 1.500 Kč
Záci přihlášení na druhé pololetí za každý kroužek 700 Kč
—

—

—

—

Student nad 26 let, pracující
Za každý kroužek přihlášený a zaplacený v termínu 2.000 Kč
Za každý kroužek přihlášený a zaplacený po termínu 3.000 Kč
Za každý kroužek od pololetí 1.500 Kč
—

—

—

Příplatek za otevření nenaplněného kroužku
Vycházíme vstříc žadatelům o otevření nenaplněného kroužku a stanovujeme příplatek $00 Kč k výše stanovené částce.
Úplata za užívání zkušebny kapel
Kapela je povinna přihlásit všechny členy. Za každého člena se platí příspěvek. Platba může proběhnout hromadně za kapelu,
nebo platí každý člen sám za sebe. Je-li žák členem více kapel, platí příspěvek pouze jednou.
Člen kapely platba 200 Kč
—

Přehled:
Zaplaceni

zak

.

dospely

člen
kapely

Příplatek za otevření nenaplněného
krouzku

do 15.9 (prímy do 30.9.)
1 kroužek
více kroužků, sourozenci

1000
800/kroužek

2000

200

800
800/každý nenaplněný kroužek

po 15.9.

1500

3000

200

800

2 pololetí

700

1800

.

‚

$00

V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel AG na základě písemné žádosti rodiče nebo zletilého žáka povolit úpravu
platby za kroužek.
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