Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace
Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 75044340

Pokyn – platby školného
/stanoveno dle vyhlášky č.74/2005 Sb./

1. Výše úplaty





Výše úplaty za jednotlivé zájmové útvary jsou uvedeny v nabídkovém letáku
na příslušný školní rok nebo na webových stránkách SVČ
Platí se jednorázová úplata na celý školní rok
Pouze úplatu ve výši 1500,- Kč a výše za jednotlivý ZÚ je možné zaplatit pololetně
Při nástupu účastníka do kroužku od 2.pololetí (tj.od 1.2.) se platí poloviční platba
plus příplatek 100,- Kč

2. Forma placení



Převodem na účet 107-5450330237/0100 u Komerční banky
Nutno dodržet variabilní symbol (po zápisu přihlášky zašle pracovnice SVČ
e-mailem). Každý kroužek je nutné zaplatit pod samostatným VS kvůli identifikaci.
Hotově do pokladny SVČ – pokladní hodiny v pondělí 8.00-11 a 12.00-16.00hod

3. Termín úhrady



do 15.října daného roku
Případná platba za druhé pololetí – úhrada do konce února
Při neuhrazení úplaty do stanoveného termínu přihláška zaniká a není možná
účast na činnosti.
V odůvodněných případech bude termín zaplacení stanoven individuálně.

4. Možnost snížení úplaty za zájmové vzdělávání



Pokud má účastník zaplaceny minimálně tři zájmové útvary (mimo kluby), může mu
být snížena úplata nejlevnějšího z nich na 100,- Kč formou vratky.
Pokud je účastník nebo jeho zákonný zástupce příjemcem opakujících se dávek
pomoci v hmotné nouzi, zvýšeného příspěvku na péči nebo příspěvku na pěstounskou
péči, může mu být snížena úplata o 50% při splnění všech podmínek dle vnitřního
předpisu.

4. Vratky




Zaplacené školné se vrací v poměrné výši pouze
- ze zdravotních důvodů (nutno přiložit lékařské potvrzení)
- z jiných závažných rodinných důvodů (stěhování, změna školy aj.)
- v případě, že z hygienických důvodů nebude odučeno minimálně 25 lekcí u
ZÚ, které se konají 1x týdně a výuka nebude nahrazena distanční formou
Žádost (tiskopis k dispozici na webových stránkách SVČ) musí být doručena osobně,
poštou nebo elektronicky (naskenováno s podpisem) nejpozději do ukončení činnosti
kroužku v daném školním roce, na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
V případě, že se nenaplní stanovená kapacita a kroužek nezahájí činnost, bude školné
vráceno v plné výši. V případě poklesu členů v průběhu roku pod stanovený limit bude
činnost ukončena a automaticky vrácena poměrná část školného.

Zpracovala: J.Hrubá, ekonomka
Platnost od 1.9.2020

Schválil: Mgr.Martin Navařík, ředitel

