Mateřská škola Miřetice, okres Chrudim
Miřetice 13
539 55 Miřetice

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j. 81/20
Účinnost: od 1.9.2020
Zpracovala: Bc. Petra Svatoňová
ředitelka

Mateřská škola Miřetice, okres Chrudim
Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby
Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005
Sb.,o předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji výši úplaty pro školní rok
2020/2021 takto:
Výše úplaty za předškolní vzdělávání
1. Výše úplaty pro období od 1.září 2020 do 31. srpna 2021 je stanovena pro všechny
děti ve stejné měsíční výši 300,- Kč měsíčně. (vyhl. č.14/2005 Sb. § 6 odst.2).
2. § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., stanovuje, že 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.
3. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy
podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví
ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené
úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto
stanovenou výši úplaty ředitelka mateřské školy zveřejní na přístupném místě ve škole,
a to nejpozději 2 měsíce před plánovaným přerušením nebo omezením provozu
mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské
školy o přerušení nebo omezení provozu.
4. Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání: 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,
nebo
d) 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.
Potvrzení předkládá zákonný zástupce bez vyzvání. Osvobození od úplaty za
předškolní vzdělávání je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný
zástupce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

Splatnost úplaty
1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná bezhotovostně na účet MŠ nebo v hotovosti
přímo v MŠ společně při placení stravného, tj. vždy 15. den stávajícího kalendářního
měsíce. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání
nebo stravování v mateřské škole, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání dítěte dle zákona č. 561/2004 Sb., §35 odst. 1d.

Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2020
Úplata bude vybírána od měsíce září 2020
Současně se ruší úplata za vzdělávání a školské služby ze dne 28. 6. 2019
Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro příští školní rok bude stanovena a
zveřejněna nejpozději do konce měsíce června 2020.
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