Příloha č. 5 ke směrnicím C7, C8 a C9

Sazebník poplatků za období školního roku 2015 – 2016
1. ke Směrnici C7 Stanovení poplatku za pronájem prostor a tělocvičny
pro tělesnou výchovu, obecní a školní
zdarma
akce
pro občany a spolky městyse
100,- Kč první hodina
Dřevohostice
50,- Kč každá další hodina jednoho pronájmu
pro občany a spolky jiných obcí
150,- Kč první hodina
50,- Kč každá další hodina jednoho pronájmu
Výše příspěvku na provoz hřiště je stanovena na základě usnesení 31. zasedání Rady
městyse Dřevohostice ze dne 06. 02. 2012.
Příspěvek je splatný v hotovosti správci při předání hřiště. V případě dlouhodobého pronájmu
dle znění smlouvy.
Samostatně stanovovaný poplatek
komerční činnost edukačních subjektů, není-li stanoveno smluvně jinak
činnost školního bufetu Svačinka
Poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně školy podle znění smlouvy.

2. ke Směrnici C8 Úplata za školní družinu

200,- Kč/měsíc
220,- Kč/měsíc

100,- Kč/měsíc

Poplatek je splatný do konce 1. týdne daného měsíce v hotovosti v pokladně školy.

3. ke Směrnici C9 Poplatky za služby
kopírování jednostranné
kopírování oboustranné
tisk černobílý jednostranný
tisk barevný jednostranný (ne fotografie)

poštovné za další žákovskou knížku vydanou ve
školním roce
poplatky za poškození učebnice
poplatky za ztrátu nebo zničení učebnice

3,- Kč
5,- Kč
4,- Kč
10,- Kč
50,- Kč
podle opotřebení, které je vyšší než
obvyklé,10–90 % pořizovacích nákladů
100 % pořizovacích nákladů nové
učebnice
100,- Kč

vystavení opisu vysvědčení vč. vyhledání údajů ve
spisovně školy dle zadání žadatele
poskytování informací
50,- Kč za každých započatých 30 minut
vyhledání údajů ze spisovny
laminování A4
10,- Kč
laminování A3
20,- Kč
kopírování na nosiče (CD, DVD)
50,- Kč*/ vlastní nosiče 10,- Kč
vystavení a potvrzení přihlášky na střední školu
zdarma
pro žáky školy
vystavení a potvrzení přihlášky na střední školu
100,- Kč
pro absolventy
* Provádí se výjimečně, pokud škola má vhodné nosiče přebytečné a skladem. Data mohou být
kopírována jen v souladu s dodržením autorských práv k nim.
Poplatky jsou splatné do pokladny školy v hotovosti při podání žádosti o vystavení, kopírování nebo
úpravu dokumentu nebo informaci a po kontrole učebnic na konci školního roku nebo po předání.
Dřevohostice 14.01.2015

PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy

