Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál,
příspěvková organizace

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Č. j.: MŠ 708/2018
Účinnost od:
1. 9. 2018
Spisový znak: 4.7.
Skartační znak: S - 5
Změny: Nahrazuje Směrnici č.j. MŠ 686/2017 ze dne 1. 9. 2017.
Záznam o aktualizaci:
Dodatek č.

Platné od

1. Úplatu za předškolní vzdělávání stanoví ředitelka mateřské školy dle Vyhlášky 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění.
Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného kalendářního
roku.
2. Výše příspěvku může být až do 50% provozních nákladů na měsíc a dítě /viz. příloha /
3. Úplata je pro všechny děti v MŠ ve stejné měsíční výši - § 6 odst. 3 vyhlášky 14/2005 Sb.
v platném znění.
4. Od 1. 9. 2018 ředitelka MŠ rozhodla a stanovila výši úplaty 500,- Kč měsíčně.
Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění - s účinností od 1. 9. 2017 se
vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje
dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku.
5. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek –
dávky v pomoci v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy a podá
si žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání.
6. V případě přerušení provozu mateřské školy se úplata poměrně sníží - § 3 vyhl.14/2005
Sb. v platném znění.
 V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, které
přesáhne 5 pracovních dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši
úplaty poměrně sníženou pro všechny děti v daném provozu

 Pokud dítě nenastoupí ani jeden den v měsíci v období letních prázdnin
do mateřské školy, nehradí zákonný zástupce za toto období žádnou
úplatu za vzdělávání.
 Pro děti z jiných MŠ v době prázdnin v náhradní MŠ se stanovuje úplata
za vzdělávání poměrnou částí – dle týdnů – 1 týden: 125,- Kč.
(500,- Kč : 4 týdny = 125,- Kč/týden) nebo dle daného výpočtu pro
konkrétní období.
8. Dle § 123 odst. 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění o stanovení konkrétní
výše úplaty, snížení či prominutí úplaty za vzdělávání bude v individuálních případech
rozhodovat ředitel školy.
9. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce,
pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.
10. Plátce je povinen hradit příspěvek po celou dobu, kdy je dítě zapsáno v MŠ.
11. Stanovená částka úplaty 500,- Kč bude použita:
250,- kč na provozní náklady
250,- kč na mzdové náklady včetně odvodů

V Krnově, dne 25. 4. 2018

ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

