Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, příspěvková organizace

Název předpisu: SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Č .j.: MŠ 2/22_23
Účinnost od: 1. září 2022
Spisový znak: 106 A/5
Počet příloh: 0
Příloha č..2 Školního řádu mateřské školy
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:
1. V posledním ročníku MŠ se předškolní vzdělávání poskytuje bezplatně (školský
zákon, §123 odst. 2.). V tomto ročníku se vzdělávají děti, které v daném školním roce
dosáhnou 6 let věku a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.
2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro všechny děti ve školním roce
2022/2023( vyjma dětí uvedených v odst.1 ) po aktualizaci nárustu provozních
nákladů zvýšena na 250 Kč měsíčně.
3. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen, nebo přerušen provoz MŠ podle §3 po
dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel MŠ poměrnou výši úplaty
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Tato stanovená výše úplaty
bude zveřejněna na vývěsce v šatně MŠ, a to nejpozději 2 měsíce před omezením či
přerušením provozu MŠ (vyhláška č. 14, §6, odst. 4)
4. Osvobozen od úplaty je
a. 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, ve znění
zákona č. 366/2011 Sb.)
b. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
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 (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
5. Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v MŠ žádost o osvobození na
příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o pobírání dávky
(příspěvku). O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský
zákon, §123, odst. 4).
6. Úplata je splatná k 15.dni následujícího měsíce převodem na účet školy.
V případě,kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou
osobou uvedenou v odst. 4 řediteli MŠ žádost o osvobození od úplaty za příslušný
kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odst.4,nenastane splatnost úplaty dříve než
dnem,kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní moci.
7. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o
osvobození). Jestliže opakované nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si s
ředitelem nedohodnou jiný termín, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do MŠ
(školský zákon, §35, odst. d)
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8. Pro další školní rok budou stanovené částky v souladu s vyhláškou č. 14/2005, o
předškolním vzdělávání, § 6, odst. 1 a 2, nově přepočítány.
Ve Fryšavě pod Žákovou horou dne 30. 6. 2022
Mgr. Kamil Hübner
………………………………………
ředitel školy
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