Výtah z Vnitřního řádu DDM ALFA
Platby za zájmové útvary, kurzy a akce v DDM ALFA
1. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu.
2. Úplata za zájmové útvary je splatná nejpozději do 16. října daného školního roku.
3. U předem určených dopoledních zájmových útvarů (Alfík, Cvičení dětí s rodiči, Klubíčko
a Delťáček, Klub maminek) může být úplata za kroužek rozdělena po souhlasu ředitele do dvou
splátek a to vždy na pololetí. Splatnost je vždy stanovena tak, aby první úplata byla splatná do
15. října a druhá splátka do 15. února daného školního roku.
4. Účastníci zájmového vzdělávání, přijatí do DDM ALFA v termínu do 31. 1. daného školního
roku, hradí plnou úplatu, od 1. 2. se úplata snižuje na 50 procent ceny zájmového útvaru.
Účastníci přijatí od 1. 4. daného školního roku, hradí 25 procent stanoveného poplatku za
zájmový útvar.
5. Úplata probíhá u zájmových útvarů (kroužků) výhradně bezhotovostním stykem.
6. Úplata za účast na akci ve výši do 500 Kč vybírá poplatek pověřený pracovník hospodářského
oddělení DDM ALFA ve stanovené úřední dny.
7. Úplata za účast na akci ve výši nad 500 Kč probíhá výhradně bezhotovostně.
8. Úplata za jednotlivé příležitostné akce je vybírána před jejím zahájením v určeném termínu.
9. Úplata může být snížena, prominuta nebo rozdělena pouze v případech uvedených ve
vyhlášce č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, část třetí, par.11/3/ a, b, /4/ a, b a souhlasu ředitele
DDM (příp. pověřeného zaměstnance).
10. V případě závažných, dlouhodobých zdravotních problémů, vždy dle doložené zprávy od
specializovaného odborného lékaře, může ředitel přistoupit k vrácení poměrné částky za platbu
za zájmový útvar. Podmínkou je podaná žádost rodiči nebo zákonným zástupcem na
předepsaném formuláři. Zdravotní omezení musejí být takového rázu, které mají za následek
trvalou absenci docházky do zájmových útvarů (ne na částečné omezení během školního roku).
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