Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, příspěvková organizace
Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov
tel.: 352 688 435
ddmhslavkov@volny.cz
IČO: 75005441
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr,
vložka 255

Ceník školného a pronájmů

2018/2019
Školní družina
Výše školného činí 500,00 Kč za školní rok
1. platba

200,- Kč

2. platba

300,- Kč

 Září – prosinec (4x 50,00 Kč)
 Leden – červen (6x 50,00 Kč)

1. úhrada je splatná do 20. dne od data přihlášení na základě Zápisního

lístku ( přihlášky) , 2. úhrada je splatná do 20.ledna
Zákonný zástupce je při nástupu žáka do zájmového vzdělávání seznámen s možností platit
školné za ŠD měsíčně a to ve výši 50,00 Kč/měsíc na základě písemně podané žádosti.
Na zápisním lístku rodiče svým podpisem potvrzují jak správnost uvedených údajů, tak
souhlas se všemi podmínkami registrace a tudíž i seznámení se způsobem úplaty za zájmové
vzdělávání.

Pokud je žák přihlášen ( jedná se o závazné přihlášení) je povinností zákonného zástupce
školné za ŠD uhradit a to v daném termínu. Jinak se žák, respektive jeho zákonný zástupce
stává dlužníkem a je postupováno na základě pravidel popsaných ve Směrnici o vymáhání
pohledávek.
Jedná se o naprosto běžný postup.
Žák přestává platit školné po odhlášení ze ŠD na základě tzv. Odhlášky.
V případě, že žák družinu nenavštěvuje, ale není odhlášen je povinností zákonného zástupce
úhradu za ŠD provést, žák je evidován a v případě naplněné kapacity (100 žáků) znemožňuje
přihlášení ostatních uchazečů.

Ve školní družině probíhají činnosti dle §2 odst. f (spontánní činnosti –
zájmové kroužky při ŠD)
 Tato zájmová činnost je za úplatu : 100,00 Kč – 300,00 Kč / školní rok (dle
nákladů na provoz zájmové činnosti)
 probíhá v období školního roku v délce 25 hodin
 účast podléhá vyplnění přihlášky do spontánní činnosti

Dům dětí a mládeže
Závazné přihlášky do pravidelné zájmové činnosti dle nabídky daného
školního roku je nutné odevzdat nejpozději do 19.10. do této doby jsou
platné slevy na ceny zájmových útvarů
Úhrada je splatná do 30ti dnů od podpisu na Závazné přihlášce. I zde rodiče svým podpisem
potvrzují jak správnost uvedených údajů, tak souhlas se všemi podmínkami registrace a tudíž
i seznámení se způsobem úplaty za zájmové vzdělávání.
 Rodinný příslušník zaměstnance organizace má nárok navštěvovat 1 ZK za 50,00
Kč (nejlevnější)
 Dospělý účastník a účastník předškolního věku připlácí k ceně částku ve výši
150,00 Kč na celý školní rok

Ukončení činnosti ze strany účastníka
 Pokud dítě přestane zájmový kroužek navštěvovat, je nutné jej omluvit nebo odhlásit a
to písemně na formuláři „Odhláška „ ( jinak je stále účastníkem a DDM náleží úplata
za činnosti)
 Zároveň je možné požádat o prominutí části úhrady ze školného a to opět písemně na
formuláři „Žádost o prominutí úplaty“(podávat nejlépe spolu s odhláškou)
 Při přihlášení dítěte do zájmového kroužku od druhého pololetí školního roku může
být udělena ředitelkou zařízení sleva z úhrady školného a to na základě žádosti
„Žádost o prominutí úplaty“(podávat nejlépe spolu s přihláškou)

*Seznam zájmových kroužků s výší školného je přílohou tohoto ceníku*
Slevy uvedené v ceníku jsou platné při odevzdání přihlášek do uzávěrky, která
probíhá v 2. polovině října daného roku.

Ceny za pronájem nebytových prostor
(hodinové sazby)
Cvičebna/bez sprchy

80,- Kč/ hod.

Cvičebna/se sprchou

100,- Kč/ hod.

učebny

80,- Kč/ hod.

Baby centrum

80,- Kč/ hod.

kuchyňka

80,- Kč/hod.

keramika

80,- Kč/ hod.+ materiál

učebna(cvičebna) s kuchyňkou

100,-Kč / hod. bez sprchy
120,-Kč/hod.se sprchou

Ceny za pronájem majetku
Na základě smlouvy je možné si pronajmout :
1. Kostým ( maškarní )

100,00 Kč /24 hodin

2. Stan ( pro 8 osob)

200,00 Kč / 24 hodin

3. Stan (párty stan)

300,00 Kč / 24 hodin

Klubové aktivity (v období prázdnin)
Stolní tenis (pálka, míček)

20,00 Kč / osoba /hodina

Kulečník (tágo a koule )

20,00 Kč / osoba/ hodina

Klubové aktivity tvořivé
 cena se odvíjí od jednotlivých aktivit (materiál, ostatní náklady spojené s klubovou
činností)
 cena je zveřejněna prostřednictvím informačních letáčků o akci na základě kalkulace
(rozpočtu) akce

Zároveň je možno pronajmout prostory k přespávání
cena je účtována dle pronajaté plochy místnosti v m2 pro 10 osob
1) pronájem za
2) voda
3) teplo, el.en.
4) režijní náklady

5,00 Kč (s vybavením) /noc/m2
55,00 Kč /noc
1,00 Kč /noc***/m2
4,00 Kč /noc /m2

Celkem :

10,00 Kč /m2 /noc +55,00 Kč voda/noc

***Mimo topnou sezonu pouze el.en. (0,50 Kč)

Společné
Způsob úhrady :
 Bezhotovostním převodem na BÚ číslo : 862 722 349/0800.
variabilní symbol pravidelných aktivit je uveřejněný na webových
stránkách
 Vyjímečně hotově v pokladně DDM a ŠD v době provozu pokladny

V Horním Slavkově dne 3.9.2018
Martina Malečíková
Ředitelka DDM a ŠD

