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Tento pokyn vychází z:
§ 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle
§ 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
Čl. I
Úvodní ustanovení
Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče
nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.
Čl. II
Výše úplaty
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy 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
mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.
Pro školní rok je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 450,00 Kč.
Čl. III
Snížení úplaty
Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:
a) kterému je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně (pobírání
rodičovského příspěvku, příspěvku při péči o blízkou osobu, viz § 6 odst. 3 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), ve výši 2/3 stanovené výše úplaty,
snížená úplata je stanovena na částku 300,00 Kč.
b) které je občanem se zdravotním postižením(§123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb.,školského
zákona)
b) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu
delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne
poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské
školy,snížená úplata bude stanovena vždy aktuálně v dané období. O výši snížení úplaty
informuje ředitelka mateřské školy prostřednictvím informační tabule.

c)

v případě, že zákonný zástupce s časovým předstihem, nejdéle do 28. dne předchozího
měsíce, požádá písemně ředitelku MŠ o prominutí ½ školného z vážných důvodů
( dlouhodobá nemoc, pobyt v nemocničním zařízení, lázně), nepřítomnost se musí
týkat celého měsíce. Pokud by bylo dítě alespoň jeden den v měsíci ve školce, platí
školné v plné výši ( v případě, že MŠ je v provozu – běžný stav).

Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání musí být zákonným zástupcem dítěte
uplatněna nejpozději do 21 dnů od nástupu dítěte do mateřské školy.
Čl. IV
Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná bezhotovostně na účet organizace do 10. dne příslušného
kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání,
může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004
Sb.,§ 35 odst.1d.
Čl. V
Osvobození od placení úplaty
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
Odklad školní docházky se poskytuje bezúplatně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem : 01.09.2020

V Nejdku, dne : 28.08.2020

Velcová Jana
ředitelka mateřské školy

