Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace
STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Č.j.:

Účinnost od: 1. 9. 2020

Spisový znak: ŘŠ1 - C8

Skartační znak: S5

Článek 1
Úvodní ustanovení
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Osek v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školská zákon), ve znění
pozdějších předpisů a s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváním ve znění
vyhlášky č. 43/2006 Sb. stanoví měsíční úplatu za předškolní vzdělávání dětí pro školní rok 2020/2021.
Úplata se stanoví pro období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021.

Článek 2
Výše úplaty
2.1
2.2
2.3
2.4

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 300,- Kč.
Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Úplata je hrazena za každé přihlášené dítě i v případě jeho nepřítomnosti, a to v její nezměněné
podobě. Případné snížení úplaty podléhá správnímu řízení.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Článek 3
Snížení úplaty
3.1

3.2

3.3

V případě přerušení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší než 5 vyučovacích
dnů, se úplata za uvedený měsíc poměrně sníží v závislosti na počtu dnů, po které je provoz
přerušen. Snížení úplaty v tomto případě nepodléhá správnímu řízení.
Stanovenou výši úplaty v případě přerušení provozu mateřské školy ředitelka zveřejní nejpozději 2
měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně
po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.
V případě, že dítě celý měsíc nedocházelo do mateřské školy např. z důvodu nemoci, lze snížit
úplatu na základě písemné žádosti zákonných zástupců na 150 Kč měsíčně.

Článek 4
Osvobození od úplaty
4.1

4.2

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné
nouzi, dále osoba, která má dítě v pěstounské péči a zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení
příspěvku na péči dle § 12 zákona c. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tuto skutečnost musí
prokázat ředitelce MŠ, ta pak vydá rozhodnutí.
Nárok na osvobození od úplaty je nutné prokázat předložením písemného oznámení nebo
rozhodnutím příslušného úřadu.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná od 1. září 2020.
Současně se ruší směrnice stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ze dne 27. 6. 2019.

V Oseku dne 30. 6. 2020
Mgr. Irena Lepešková
ředitelka školy

