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Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
Ředitelka školy podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 odst. 2
vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění
stanovuje
základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole od 1. 9. 2020
do 31. 8. 2021 ve výši 200,-Kč měsíčně.
Výše úplaty byla stanovena na základě skutečných průměrných měsíčních neinvestičních
nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata
stanoví (§ 6. odst. 2 vyhlášky č. 43/06 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
1. Děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou
pátého roku věku se budou vzdělávat bezúplatně.
2. Tato částka je splatná společně se stravným - vždy první týden v kalendářním měsíci.
3. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.
3. Snížení úplaty
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, ředitelka školy pro
kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu
delší než 5 kalendářních dnů, stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část
úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není provoz omezen, a to odpovídající
rozsahu omezení nebo přerušení. Tato zvláštní výše se stanoví pro všechny děti
v mateřské škole, jichž se omezení nebo přerušení týká. V měsících červenec a srpen
bude úplata ve výši 0,- Kč.
4. Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pomoci v hmotné
nouzi a prokáže tuto skutečnost ředitelce školy předložením písemného rozhodnutí,
které vydá příslušný úřad. Dále jsou osvobozeny osoby uvedené v § 6 odst. 6 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., v platném znění.
5. Pro školní rok 2019/2020 budou stanovené částky v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005
Sb., v platném znění, nově přepočítány a zveřejněny do 30. 6. 2019.
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.
Zaměstnanci byli se směrnicí a jejím vydání seznámeni na pedagogické radě dne 18. 6. 2018.
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