Základní škola a Mateřská škola, Tisová, okres Ústí nad Orlicí
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č. j.: 89/ 11/ 2012

dodatek č. j.: 97/ 19/ 2012

Vypracoval:

Vedoucí organizační složky MŠ Tisová

Schválil:

Eva Růžičková, ředitelka ZŠ a MŠ Tisová.

Spisový znak:
Skartační znak:
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 1. 2012, zm. k 1. 9. 2013, zm. k 31. 10.
2016 – bod e., 1. 9. 2017, 1. 9. 2019 – bod e), výše úplaty

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon) v platném znění vydávám z pověření statutárního orgánu školy tuto směrnici.
Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
Mateřská škola se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou
č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Stanovení a platnost úplaty za předškolní vzdělávání
a)

Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách stanovuje vedoucí učitelka MŠ, na základě
rozhodnutí zřizovatele.

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
c)

Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná
úplata za předškolní vzdělávání, nelze zahrnout náklady na poskytování školního stravování.

d) Výše úplaty je stejná i pro cizince.
e)

Úplata za příslušný měsíc je splatná k 25. dni předchozího měsíce.

f)

Stanovením výše úplaty se závazně určuje výše úplaty vůči všem dětem, které se v době, na níž se výše úplaty
stanoví, vzdělávají nebo budou vzdělávat v mateřské škole.

g) Vedoucí učitelka MŠ je tedy oprávněna rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
zejména v následujících případech:
-

Jedná-li se o dítě z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředím nebo dítě ohrožené
sociálně patologickými jevy.

-

Jedná-li se o dítě s nařízenou ústavní výchovou, jedná-li se o dítě s postavením azylanta nebo účastníka
řízení o udělení azylu na území České republiky.

-

Jedná-li se o dítě, jehož zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobu, která o dítě
osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost vedoucí
učitelce prokáže.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.
Podle par. 123, odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon)

JE STANOVENA, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2019, VÝŠE „ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“,
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

300,-KČ/ 1 MĚSÍC/ 1 DÍTĚ
KTERÉ BUDOU ZASÍLÁNY NA BANKOVNÍ ÚČET ZŠ A MŠ TISOVÁ, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VYSVĚTLIVKA
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

200,-KČ/ 1 DÍTĚ/ 1 MĚSÍC

(Pozn. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku!)

ÚPLATA ZA SLUŽBY
(PRANÍ A ŽEHLENÍ LOŽNÍHO PRÁDLA, RUČNÍKŮ AJ.)

100,-KČ/ 1 DÍTĚ/ 1 MĚSÍC
(Pozn. Platí pro všechny děti, které docházejí do MŠ)

V TISOVÉ DNE 17. 6. 2019
ZPRACOVALA: HORÁKOVÁ ŠÁRKA, DIS. / VEDOUCÍ UČITELKA MŠ

