Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna,
Tel.: 544 221 708, 605 083 322, e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz

VNITŘNÍ SMĚRNICE NA STANOVENÍ ÚPLATY ZA
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
V DDM SLAVKOV U BRNA
Vypracovala :
Mgr. Jana Bangová, ředitelka DDM
Schválila:
Mgr. Jana Bangová, ředitelka DDM
Platnost ode dne:
1.8.2019
Účinnost ode dne:
1.8.2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

1 HISTORIE VERZÍ DOKUMENTU
Historie změn-při každé věcné změně dokumentu je číslo verze zvětšeno a je doplněn záznam
do tabulky.
Verze
Datum
Popis změny
Zpracoval
změny
01
31.7. 2019 Schválená verze dokumentu
Mgr. Jana Bangová
02
23.8. 2021 Doplnění vrácení úplaty za zájmové
Mgr. Jana Bangová
vzdělávání

ŠKOLNÉ ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DDM SLAVKOV U BRNA
1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost je hrazena dle
platného ceníku:
Cena za kroužek je stanovena na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb.


pololetně - za I. pololetí školního roku – nejpozději do 20. října
- za II. pololetí školního roku – nejpozději do 20. února
Úhradu je možné provést až po první schůzce zájmového útvaru.
 za jednotlivé vstupy
Změnu termínu platby za zájmové vzdělávání schvaluje ředitelka DDM Slavkov u Brna.

2. Táborová činnost je hrazena:


vždy k danému termínu uvedeného na přihlášce

3. Jiné formy příležitostných výchovných, vzdělávacích, zájmových a
tématicko rekreačních činností jsou hrazeny:


dle platného ceníku DDM Slavkov u Brna

FORMA ÚHRADY



převodem na běžný účet DDM Slavkov u Brna č. účtu: 150 789 115/0600
platbou v hotovosti odpovědné osobě v DDM Slavkov u Brna

VRÁCENÍ PLATBY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ ŘÁDNÉHO
PÍSEMNÉHO ODHLÁŠENÍ:





odhlášení ještě před 1. schůzkou kroužku – 100% z ceny školného
odhlášení během školního roku se vrací poměrná část ze zápisného pouze v případě
vážných rodinných nebo zdravotních důvodů
pokud je určitému účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná
se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
úplata se poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo
neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po
účastnících zapsaných k činnostem, které neprobíhají a ani v budoucnu (ale
ve stejném školním roce) neproběhnou nebo které nemohou probíhat na dálku.

INFORMACE PRO RODIČE:



u platby na účet DDM Slavkov u Brna uvádějte platný variabilní symbol
u platby jiným způsobem uvádějte jméno + příjmení dítěte a název kroužku

Ve Slavkově u Brna 23.8. 2021

Mgr. Jana Bangová
ředitelka DDM Slavkov u Brna

