
    Dům dětí a mládeže  Rokycany ,  Čechova 1155  Rokycany  337 01 
 

Příkaz ředitele číslo   1/2019    Rokycany  1.9. 2019 
 

Zásady pro vybírání výše zápisného ve školním roce 2019 – 2020 
 

Základní příspěvek činí pro člena zájmového útvaru Domu dětí a mládeže Rokycany        
800,-Kč ,1.000-Kč,1.200,-Kč  pokud není určeno jinak ředitelstvím DDM. Za každý další 
zájmový útvar zaplatí člen částku  400,-Kč, 500,-Kč,600,-Kč. Člen Domu dětí a mládeže 
Rokycany přispívá na činnost v každém zájmovém  útvaru.V případě , že člen navštěvuje 
další zájmový útvar v  Domě dětí a mládeže Rokycany,nebo mimoškolní činnost po dobu 
školního roku  a to : příležitostnou, rekreační a spontální , rozhodne ředitelství o možné slevě . 
O poskytnuté slevě bude písemně informovat rodiče žáka.V případě účasti v jiném zájmovém 
útvaru, kde je vyšší příspěvek uhradí doplatek v jeho plné  výši a to v každém dalším 
zájmovém útvaru.Ředitelství DDM bude individuelně projednávat poskytnutí slevy pro 
sociální případy na základě správního řízení se zástupci žáka a doložení jejich požadavku. 
 
Částka na druhé pololetí :   400.-Kč,   500,-Kč,   600,-Kč. 
 
Příspěvek bude vybírán přes účet Domu dětí a mládeže Rokycany. Doplatky pouze ve 
výjimečných případech ředitelstvím DDM Rokycany v určených hodinách oproti potvrzení na 
zaplacení doplatku zápisného školního roku 2019 – 2020 
  
    Termín   uhrazení    do 31.  října  2019. 
 
Zájmové útvary , které využívají více  jak jednou týdně tělocvičnu DDM  uhradí částku 
1.200 .-Kč. 
 
Zájmové útvary , které hradí zápisné ve sjednané výši a nevyužívají objekt DDM Rokycany 
budou po dohodě zvýhodněny pro pokrytí výše uvedených nákladů.(nájmy,materiální 
vybavení,cestovné). Jedná se o zájmové útvary se sportovním zaměřením , které využívají 
sportoviště mimo Dům dětí a mládeže Rokycany. V případě , že navštěvují zájmový útvar 
více jak jedenkrát v týdně ,odevzdají jednu přihlášku, kde bude zapsán termín  schůzek a 
budou hradit jedenkrát zápisné pro školní rok. 
 
Příspěvek na školní rok  není celkovou částkou na činnost v jednotlivých zájmových 
útvarech.Jedná se pouze o část nákladů ,které se vrací  pouze v závažných případech po 
projednání s ředitelstvím DDM  Rokycany. Změna bydliště, dlouhodobá nemoc. 
 
Termín uhrazení zápisného do  31.října  2019.V případě neuhrazení částky rozhodne 

ředitelství DDM o dalším setrvání člena v Domě dětí a 
mládeže Rokycany . Ve   vyjímečných   případech 
rozhodne o termínu úhrady ředitelství DDM 
Rokycany. Na základě rozhodnutí možno uhradit 

 Na dvě splátky, nebo dle splátkového kanceláře. 
    

 
Rokycany 1.9. 2019   ředitel  DDM  Karel  Vodička 


