Mateřská škola ZLOSYŇ, příspěvková organizace
Vnitřní předpis o úplatě předškolního vzdělávání

Na základě § 123 odst. 2 a 4, § 165 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 6 vyhlášky

č.

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento předpis
o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole ZLOSYŇ, příspěvkové organizaci.

1.

Výše úplaty
Výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy na období školního roku a zveřejní ji na
informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního
roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku
oznámí ředitelka MŠ stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních
nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na
předškolní vzdělávání dítěte v uplynulém kalendářním roce. Pro školní rok 2017/2018
se stanovuje měsíční úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole ZLOSYŇ,
příspěvkové organizaci ve výši 400,- Kč.

2.

Snížení úplaty

Úplata je zákonnému zástupci dítěte snížena v případě:


dětí, které se nezapočítávají do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení souladu
s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení v
souladu s § 34 odst. 9 školského zákona (odpolední docházka);



těmto dětem je stanovena úplata v maximální výši 2/3 počítáno z celkové úplaty
400,-Kč za předškolní vzdělávání;



omezení nebo přerušení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se
stanovuje úplata za předškolní vzdělávání za tento kalendářní měsíc ve výši, která
nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení, či přerušení
provozu. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka na přístupném místě v MŠ
nejpozději 2 měsíce před přerušením či omezením provozu, v ostatních případech
neprodleně po rozhodnutí o omezení či přerušení provozu.

3.

Osvobození od úplaty

Dítě v posledním ročníku mateřské školy. Dítě s odkladem školní docházky rovněž školné
nehradí.
Osvobození od úplaty na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doložení příslušného
potvrzení ředitelce školy:




zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi;
zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči;
rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

4. Splatnost úplaty
Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Zlosyň do 25. v měsíci. V případě, že byla
před dnem splatnosti podána zákonným zástupcem ředitelce školy žádost o osvobození od
úplaty, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky školy nabude
právní moci.
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ředitelka mateřské školy
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