Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy
Vnitřní směrnice č. 10

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
I.
Ředitelka Mateřské školy Sušice, Tylova 920 Bc. Miroslava Oudesová v souladu s § 123
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst. 3 a čl. II. odst.1 přechodná ustanovení vyhl. č. 43/2006
Sb., kterou se mění vyhl.č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších
předpisů stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
v částce 300,- Kč měsíčně pro období od 1.9 2017 do 31. srpna 2018.
Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské
školy ve stejné měsíční výši.
U dětí přihlášených k 1. 9. 2017 do MŠ s pozdějším nástupem stanovuje ředitelka školy výši
úplaty za předškolní vzdělávání v částce odpovídající ½ výše úplaty stanovené pro celodenní
provoz tj.: 150,-Kč měsíčně od 1. 9. 2017 až do doby skutečného nástupu dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Pro dítě, které se v souladu s §34odst. 9 školského zákona
nezapočítává do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí
zapsaných v rejstříku škol, stanovila ředitelka MŠ úplatu ve výši 200,- Kč měsíčně.
II.
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku.
III.
Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče.
O prominutí úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemné
žádosti zákonného zástupce, a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ nejpozději do dne
splatnosti úplaty příslušného měsíce. Zákonný zástupce je pak povinen oznámit neprodleně
ředitelce MŠ každou změnu.
IV.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen, nebo přerušen provoz MŠ podle § 3 Vyhl.
č.14/2005 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů bude stanovena výše úplaty, která nepřesáhne
poměrnou část odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
V.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
V Sušici 31.3.2017

