Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace
Hradní 68, 267 53 Žebrák
tel.: 311 533 494
Zákonní zástupci dětí
Čj.: 69/2019

V Žebráku 21. 6. 2019

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro
školní rok 2019/2020
V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (ško lský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji úplatu za
předškolní vzdělávání takto:
1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání
Celodenní provoz
Omezený provoz

-

444,- Kč/měsíc
296,- Kč/měsíc

2. Splatnost úplaty
Splatnost úplat y se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů. Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15 dne
následujíc ího kalendářního měsíce, po obdržení složenky, pokud ředitelka mateřské školy
nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Úplata je hrazena čtvrtletně
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet školy a je součást í rozpočtu mateřské
školy. Jest liže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka
mateřské školy rozhodnout o ukončení předško lního vzdělávání dítěte dle § 35 odst. 1d
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou
osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ředitelce mateřské ško ly žádost
o osvobození od úplat y za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci,
nenastane splatnost úplat y dříve než dnem, kdy rozhodnut í ředitelky mateřské ško ly o této
žádosti nabude právní moci.
3. Osvobození od úplaty
a) vzdělávání dítět i se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 odst. 2 školského zákona).
b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku po moci v hmotné nouzi,
(§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči,(§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Zákonní zástupci podají písemnou žádost o osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy
přede dnem splatnosti úplat y a tuto skutečnost písemně ředitelce školy prokážou (předloží
oznámení nebo rozhodnutí, které vydal příslušný orgán státní sociální podpory na začátku
období, na něž se příplatek přiznává, a dále vždy v příslušném čtvrtlet í).
4. Snížení úplaty.
O informaci o možnosti snížení úplat y za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte
požádat ředitelku mateřské školy. Případnou žádost o snížení úplat y musí předat ředitelce
mateřské školy písemně.
Snížení úplat y se řídí § 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů. O snížení úplat y mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto
případech:
a) Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí
v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povo leným počtem dětí
zapsaným v rejstříku ško l a ško lských zařízení stanov výši úplat y ředitelka mateřské
školy (§ 6 odst. 1), nejvýše však ve výš i odpovídající 2/3 výše úplat y stanovené pro
příslušný provoz. Snížená úplata je stanovena na částku 296,- Kč.
b) Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po
dobu delší než 5 vyučovacích dnů (§ 6 odst. 5) se stanoví výše úplat y, která
nepřesáhne poměrnou část výše úplat y stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídajíc í
rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
Výše úplat y bude stanovena a zveřejněna na přístupném místě ve ško le (nástěnka
u nákladního výtahu kuchyně) nejpozději dva měsíce před plánovaným přerušením
nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech
neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Dne: 21. června 2019

Bc. Alena Šínová v. r.
ředitelka ško ly

