Č.j.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sluhy, Sluhy 29, 25063 p. Mratín, příspěvková
organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školským zákonem) v platném znění a
Vyhláškou č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, v platném znění vydává

Směrnici k výběru úplaty za předškolní vzdělávání,
která stanovuje podmínky výběru úplaty ve školním roce 2018/2019, s platností od 1.9.2018 do
31.08.2019.
Výše úplaty a podmínky jejího výběru jsou jednotné pro všechny děti zapsané ve školním roce
2018/2019. Platbu provádí zákonný zástupce dítěte, které je přijato k předškolnímu vzdělávání.
Podklady pro výpočet základní částky: skutečné průměrné měsíční neinvestiční výdaje na dítě v
kalendářním roce 2017 (dle paragrafu 6, odst. 2 Vyhl. č. 43/2006) v Mateřské škole Sluhy činily v
plné výši: 1273,-Kč.

Výše základní částky úplaty činí 600,což je cca 47%výdajů.

Kč měsíčně

Úplata je splatná za kalendářní měsíc do 20.dne předcházejícího kalendářního měsíce
bezhotovostně (na účet školy).
V měsíci červenci a srpnu se úplata poměrně snižuje na polovinu částky, tzn 300,- kč měsíčně.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, a pokud má dítě odloženou školní docházku, se
poskytuje bezúplatně.
V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů,
bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.
V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce
opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný způsob úhrady.

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání na základě písemné žádosti může být zákonný
zástupce dítěte, který prokáže ředitelce školy, že:
- pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
- je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
- je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a na toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
- je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče nezaopatřeného dítěte
Zákonný zástupce musí o prominutí úplaty požádat sám. Ředitelka školy rozhoduje na základě této
žádosti. K žádosti je nutné doložit potvrzení příslušného úřadu.
Účinnost tato směrnice nabývá dnem 1.9.2018.
Tato směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných k docházce do mateřské
školy.

Ve Sluhách,

Seznámení rodičů: nástěnka a internetové stránky MŠ Sluhy.

.....................................................
Mgr. Lenka Bičišťová, ř.š.

