Mateřská škola Česká Třebová U Stadionu 602

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro
školní rok 2021/22
Podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění (dále jen „vyhláška“) se
stanoví:
(1) Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání za období školního
roku (1.září–31.srpna následujícího kalendářního roku) a zveřejní ji na přístupném místě ve škole
nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty
zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
(2) Výši měsíční úplaty v „celodenním provozu“ stanovuji podle vyhlášky § č.6, odst.1. a 2. pro
všechny děti ve stejné výši, a to na částku 400,- Kč pro školní rok 2021/22.
(3) Podle § 6 odst. 5 vyhlášky v případě přerušení provozu MŠ (§ 3 vyhlášky) po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která odpovídá poměrné části úplaty
stanovené podle bodu 2 směrnice, podle počtu dnů provozu MŠ v příslušném měsíci.
(4) Úplatu stanovuji ve výši 0,- Kč, pro případy:

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,
a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.
(5) Platba úplaty bude prováděna inkasem zároveň se stravným ke 20.v měsíci.
(6) 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.
(7) Podle ustanovení § 35 písm.d) zákona č.561/2004 Sb., může ředitelka školy po předchozím
upozornění, písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního
vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu
za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. Tento
postup se neuplatní u dětí, které do 31.8.2021 dosáhly minimálně věku 5-ti let.
(8) Při výpočtu všech částek úplaty stanovuji zaokrouhlení na celé koruny směrem dolů.
V České Třebové dne 14.6.2021

……………………………
ředitelka MŠ

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9.2021 a nahrazuje Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání ze dne 12.6.2020.

