Mateřská škola Beruška,
Pod Loretou 460/IV, Chlumec nad Cidlinou, 503 51
Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání ve
školním roce 2019/2020
Č.j. : 197/2019
V souladu s § 123 odst. 2, 3, a 4 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanovena výše měsíční úplaty za
předškolní vzdělávání takto:

Školné v Mateřské škole Beruška je stanoveno na

300,- Kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně
od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku. (v platnosti od 1. 9. 2017)
Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí
v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným
v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel/ka mateřské školy, nejvýše
však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací!
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce a kterému bylo vydáno rozhodnutí o snížení úplaty za předškolní
vzdělávání, stanovuje ředitel/ ka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání
v mateřské škole ve výši 150,-Kč.

O osvobození od úplaty školného, mohou zákonní zástupci dítěte požádat
pouze písemně, pokud ředitelce školy písemně prokážou některou z těchto
skutečností:





Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
Dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče

Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty požádat sám na formuláři mateřské
školy. Ředitel/ka školy rozhoduje ve správním řízení na základě této písemné žádosti.

Úplata v době hlavních prázdnin:



Dítě, které nenavštěvuje MŠ o hlavních prázdninách ani jeden den v měsíci ale MŠ
je v provozu,
platí 50,-Kč měsíčně
Dítě, které navštěvuje MŠ o hlavních prázdninách několik dnů v měsíci, ale MŠ je v
provozu
platí 150,-Kč měsíčně

Pokud je v době hlavních prázdnin přerušen provoz MŠ po celý kalendářní
měsíc, úplata se nevybírá.

Opakované neplacení úplaty za předškolní vzdělávání je
považováno za hrubé porušení vnitřního Školního řádu a může
dojít k okamžitému ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
Splatnost úplaty je do 20. dne předchozího kalendářního měsíce
(zálohově), bankovním převodem na účet mateřské školy.

V Chlumci nad Cidlinou 1.7.2019

Mgr. Vladimíra Žabková
ředitelka školy

