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Ředitelka Mateřské školy „Beruška“ (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123
odst.  2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění  pozdějších předpisů vydává tuto
vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ( dále jen „úplata“ ),
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Článek 2
Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku od data určeného v rozhodnutí 
o přijetí dítěte po dohodě zákonného zástupce dítěte a ředitelky mateřské školy. 

Článek 3
Základní částka úplaty
 
1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem
činí  1000,- Kč  na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok  2021/2022.

2. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne téhož měsíce.

Článek 4
Osvobození od úplaty za vzdělávání

1. § 123 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., stanovuje bezúplatnost posledního ročníku v MŠ .
Dítěti se poskytuje vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bezúplatně od počátku školního
roku (1. září 2021), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až dokonce své
docházky (31. srpna 2022).

2. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky v hmotné nouzi 
(§ 4  odst.  2  zákona  č.111/2006  Sb.,  o  pomoci  v  hmotné  nouzi)  tuto  skutečnost  prokáže
ředitelce mateřské školy.  Rodiče,  kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole bez
vyzvání  písemnou  žádost  o  osvobození  od  úplaty  na  příslušném formuláři  a  prokáží  tuto
skutečnost  potvrzením  o  přiznání  dávky  v  hmotné  nouzi. O  osvobození  v konkrétních
případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, §164, odst.a).  

3. Potvrzení o přiznání případné odebrání těchto sociálních dávek je žadatel povinen předložit
do 15. dne v měsíci, ve kterém došlo k přiznání či odebrání dávky. 
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Článek 5
Snížení úplaty v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

1. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci prosinci
a v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících (po projednání se zřizovatelem).

2.  Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit
nebo přerušit i jiném období než stanoveném odstavci 1.

uzavřením MŠ v době vánočních svátků
od 23.12.2021  do 2.01.2022  (nástup 3.1.2022 pondělí)

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci prosinec 2021 se úplata stanovená plátci
podle čl.3  této směrnice za uvedený měsíc krátí.
Prosinec 2021……….výše úplaty za vzdělávání činí (školné)  727,- Kč

V případě  přerušení  provozu  mateřské  školy  v měsíci  červenci  a  srpnu  2022  se  úplata
stanovená plátci podle čl.3  této směrnice za uvedený měsíc krátí.

Povinnost  hradit  tuto úplatu  má  zákonný zástupce  i  v případě,  že dítě  do mateřské  školy
nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

uzavřením MŠ v období letních  prázdnin
 od 18. července 2022 do 19. srpna 2022               

Červenec 2022     ……..výše úplaty za vzdělávání činí (školné)    473,- Kč
                         
Srpen 2022         ………výše úplaty za vzdělávání činí (školné)    348,- Kč

Částka za stravné se nemění (3-6 leté děti - 43,- Kč denní částka, 7 leté děti – 45,- Kč za den). 
Platí i pro děti docházející z jiných mateřských škol.

Článek 6
Úplata prázdninového provozu pro děti docházející z jiných MŠ

1) Úplata prázdninového provozu pro děti docházející z jiných MŠ bude stejná, jako pro děti
z MŠ Beruška.
Bude doplněno dodatkem do konce měsíce dubna 2022.

Článek 7
Sankce

V případě  nezaplacení  příspěvku ve stanoveném termínu  nebo v nesprávné výši,  je  plátce
povinen dlužné částky uhradit i penále, které činí 2 % z dlužné částky za každý den prodlení,
maximálně však ve výši příspěvku za kalendářní měsíc.
Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za
školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
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Článek 8
Platnost a účinnost směrnice

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.09.2021.

Bc. Ladislava Sehnoutková
…..………………………..

                                                                                                                   ředitelka MŠ Beruška

¹) Zákon č. č. 472/2011 Sb., 
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