Pokyn ředitelky Mateřské školy Všeruby ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
Ředitelka Mateřské školy Všeruby, v souladu § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
(dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášek č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb., č. 197/2016 Sb., č.
280/2016 Sb., č. 151/2018 Sb., č. 196/2019 Sb. a č. 423/2020 Sb.
stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Všeruby
pro období od 1. záři 2021 do 31. srpna 2022
v částce 500,- Kč měsíčně.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se
podle § 123 odst. 2 školského zákona poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.
Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.
Osvobozen od úplaty bude:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi v souladu s § 4
odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči o nezaopatřené dítě v souladu s § 12 odst. 1 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
v souladu s § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších
předpisů, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
O snížení nebo prominutí úplaty žádá zákonný zástupce dítěte a ředitelka mateřské školy vydává
písemné rozhodnutí. Pokud bude provoz mateřské školy přerušen např. v době prázdnin (červenec,
srpen) nebo i v jiném období ze závažných organizačních či technických příčin, bude úplata stanovena
takto:
1. V případě přerušení provozu po dobu celého kalendářního měsíce – nebude za tento měsíc úplata
žádná.
2. V případě omezení provozu o více než 5 vyučovacích dní bude úplata snížena na částku 125,- Kč.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc se hradí bezhotovostním příkazem na základě přiděleného
variabilního symbolu a je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ
nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou formu úplaty.
Ve Všerubech dne 16. 8. 2021
Bc. Simona Vroblová Váchalová
ředitelka MŠ Všeruby

