Mateřská škola Dlouhá Loučka
Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 2018/ 19
Čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., a její novelizaci č.43/2006 o předškolním vzdělávání vydává ředitelka
školy směrnici, která stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost
snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2 Základní částka úplaty
Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku
(od 1.září do 31. srpna ) a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30.června předcházejícího školního roku.

Pro školní rok 2018/19 činí základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 150 Kč
za příslušný kalendářní měsíc (platba do 15. dne v měsíci za daný měsíc měsíc ) .
Čl. 3 Snížení základní částky úplaty
Pro případy dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání :
a)
příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která
převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, se zvlášť stanoví výše úplaty
odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.
Čl. 4 Osvobození od úplaty
(1) Na základě písemné žádosti doručené ředitelce školy bude osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte
 který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4, odst.2, z.č.111/2006 Sb.)
 nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči (§ 12, odst.1, z.č.108/2006 Sb.)
 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12, odst.1, z.č.108/2006 Sb.)
 fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
pokud některou ze skutečností prokáže ředitelce MŠ.
(2)
Osvobození od úplaty je platné dané čtvrtletí od 1. dne kalendářního měsíce , v kterém plátce nárok na
osvobození od úplaty prokáže ředitelce mateřské školy .
(3)
Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně - od počátku školního roku, který následuje

po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Čl.5 Snížení úplaty
(1)
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu ( nebo v měsíci, v němž bude
provoz školy omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů) se úplata za uvedené období krátí v poměru ,
odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.
Za měsíc srpen (omezení provozu) pomíjí povinnost platby školného v případě, že dítě nenavštěvuje MŠ ani jeden den v
měsíci. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka školy povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději
2 měsíce před omezením nebo přerušením provozu, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky
omezení nebo přerušení provozu.
Čl.6 Podmínky splatnosti úplaty
(1)
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího měsíce.
(2)
Plátce uhradí úplatu v hotovosti – v oddělení MŠ, které dítě navštěvuje nebo bezhotovostně na účet školy
(č.účtu školy 194414366 / 0300, VS přidělen školou)
(3)
Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé
koruny směrem nahoru.
(4)
Opakované neuhrazení úplaty v řádném termínu je důvodem k rozhodnutí o ukončení docházky dítěte do
mateřské školy.
Čl. 7

Závěrečná ustanovení
Účinnost směrnice : od 3.9.2018

Bc.Iva Tichá, řed. MŠ

