Mateřská škola Čtyřlístek Polička, E. Beneše 627, Polička

SMĚRNICE č.17
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Č.j.:
Spisový znak: Skartační znak:
Vypracoval:
Schválil:
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

96/21
OŘ
A/5
Milada Kalinovská - ředitel školy
Milada Kalinovská – ředitel školy
7.6.2021
1.9.2021

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví podle §6 vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
vyhlášky č. 43/2006 Sb. a novely Školského zákona č. 472/2011 Sb. výši úplaty za předškolní
vzdělávání v Mateřské škole Čtyřlístek Polička, E. Beneše 627, (dále jen ,,úplata“) pro školní
rok 2019/2020.
Čl. 2
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Vzdělávání v posledním tj. třetím
ročníku, případně čtvrtém ročníku při odkladu školní docházky je poskytováno dítěti
bezúplatně.

Podrobnosti o organizaci mateřské školy:


Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku.

Čl. 3
Úplata za vzdělávání
Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Polička stanovila podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
v platném znění pro školní rok 2021/2022 úplatu za celodenní předškolní vzdělávání ve
výši 300,-Kč měsíčně.

Změna úplaty je umožněna na částku:





ve výši 0,-Kč zákonnému zástupci dítěte, který prokáže pobírání sociálního příplatku
z důvodu hmotné nouze nebo který z důvodu péče o dítě pobírá dávky pěstounské
péče a tyto skutečnosti prokáže ředitelce
ve výši 0,- Kč zákonnému zástupci dítěte, které si plní povinné předškolní vzdělávání
nebo má odklad školní docházky
ve výši 15,- Kč za 1 den (podle § 3) pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz
mateřské školy přerušen na více než 5 pracovních dnů

Čl. 4
Splatnost úplaty
Úplata je splatná předem hotovostně vždy předposlední pracovní den v měsíci nebo
bezhotovostně převodem z účtu. Pokud zákonný zástupce nezaplatí požadovanou úplatu,
nebude dítě od prvního dne následujícího měsíce do MŠ přijato.
Dojde-li k opakovanému neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu,
ve výjimečném případě náhradního termínu, dohodnutém s ředitelkou školy, vzniká důvod
podle § 35 odst.1,písm.d) školského zákona dítě z předškolního vzdělávání vyloučit.

…………………………
Milada Kalinovská
ředitelka MŠ

