MATEŘSKÁ ŠKOLA, PETROVICE
SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2021/22
V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005 a vyhlášky
43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:
1. Základní částka
Základní částku úplaty stanovuji ve výši 400,- Kč/měsíc
2. Osvobození od úplaty
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 123 zák. č. 561/2004 ve znění
novely č. 472/20012 Sb. bude od úplaty osvobozen:
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 příplatku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy,
e) rodič pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně
postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy
V měsících červenec a srpen se vybírá poměrná část úplaty za dny, kdy je MŠ otevřena. Od úplaty je
osvobozen ten, kdo v daném měsíci MŠ nenavštíví ani jednou.
3. Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná na účet MŠ do 15 dne příslušného kalendářního měsíce. Jestliže
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst.1 d.
5. Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01. 09. 2021

V Petrovicích 29. 06. 2021
Mgr. Kateřina Tomášová
ředitelka MŠ Petrovice

