
Základní škola Nová Ves pod Pleší příspěvková organizace
262 04 Nová Ves pod Pleší 86, IČ: 70989672, tel., 318 581 838, e-mail: st.vacek@volny.cz

Rozhodnutí 
Č.j.: R-1308/2012

o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neivestičních výdajů školní družiny

V souladu s příslušnými ustanoveními § 123, odst. 3 a odst 4, a § 164, odst. 1, písm. a) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, jsem rozhodl takto:

S platností od 1. 9.2012 se stanovuje příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních výdyjů ve 
školní družině při Základní škole Nová Ves pod Pleší, okr. Příbram, příspěvkové organizaci

ve výši 200,- Kč měsíčně,
a to za každý i započatý měsíc docházky do školní družiny nebo účasti dítěte aktivitách školní 
družiny a v zájmovém kroužku zřizovaném při školní družině. 

Příspěvek je splatný v hotovosti vždy nejpozději do 20. (dvacátého) dne v příslušném kalendářním 
měsíci proti pokladní stvrzence vydané vedoucí vychovatelkou školní družiny.

Odůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění,  byla  povinnost placení 
příspěvků rodičů na částečnou úhradu neivestičních výdajů na provoz školní družiny stanovena 
tímto zákonem a ze zřizovatele – Obce Nová Ves pod Pleší – od 1.1.2005 přešla na Základní školu 
Nová Ves pod Pleší příspěvkovou organizaci. 

Od 1.9.2012, z  podnětu zřizovatele,  dochází  ke sjednocení  výše příspěvku rodičů na částečnou 
úhradu neinvestičních výdajů ve všech  zřizovaných školských zařízeních,  a  to  na  měsíční  výši 
příspěvku, jak je výše uvedeno v Rozhodnutí.

O  snížení  nebo  prominutí  úplaty,  zejména  v  případě  dětí  ze  sociálně  znevýhodněných  rodin, 
rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. V odůvodněných 
případech a  po předložení  relevantních dokladů o sociální  situaci  rodiny může být,  na  základě 
vydaného rozhodnutí, zcela nebo zčásti žadatel zproštěn placení uvedeného příspěvku. 

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů ode dne jeho vydání odvolání ke Krajskému 
úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Základní školy Nová Ves pod Pleší.

Vydáno v Nové Vsi pod Pleší dne 13.srpna.2012

Mgr. Stanislav Vacek 

ředitel školy 
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