Mateřská škola, Jeřice
Jeřice19, 508 01 Hořice

tel.: 493 696 305

e-mail: msjerice@seznam.cz

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání
Ředitelka Mateřské školy, Jeřice, vydává v souladu s § 123, odstavec 2, 4 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů tento vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání.

Článek I

Výše, splatnost a forma úplaty
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku.
Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole platí rodič nebo jiný zákonný zástupce
dítěte (dále jen plátce) mateřské škole.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud
ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
Úplata za vzdělávání probíhá buď v hotovosti s placením stravného, nebo bankovním
převodem ve prospěch účtu č. 180981431/0300. Každé dítě má přidělený kód, který uvede do
poznámky.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona 561/2004 Sb., §35.
Ředitelka Mateřské školy, Jeřice stanovila

na školní rok 2020/2021 výši úplaty 300,- Kč měsíčně.
➢ Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.
➢ V měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů,
stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo
přerušení provozu.
➢ Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty
osvobozeny. Ostatní děti budou hradit poměrnou část úplaty. Přihláška na měsíce
červenec a srpen je závazná.
➢ Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dítěti od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do zahájení povinné školní docházky
(§123 odst. 1 školského zákona).

Článek II

Osvobození od úplaty
➢ Osvobozen od úplaty bude:
1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné
nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách),
3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče (zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve
znění pozdějších předpisů),
pokud tuto skutečnost prokáže pravidelně vždy do 15. kalendářního dne v měsíci
ředitelce mateřské školy.
V případě, že bude dítě v době uzavření mateřské školy, ve které je přihlášeno k docházce,
navštěvovat jinou mateřskou školu, je plátce povinen zaplatit základní částku příslušné
mateřské škole a je povinen řídit se jejími platnými směrnicemi.
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka mateřské školy v individuálních
případech.

Tento vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole
nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

V Jeřicích 24. 6. 2020

Bc. Jitka Dušková
ředitelka mateřské školy

