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Ředitelka Mateřské školy Vilémov na základě ustanovení § 123 odst.4 zákona č.561/2004
Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky
MŠMT č.43/2006 Sb., o předškolním vzděláváním a dle zákona č.204/2005 Sb.vydává tuto
směrnici:

Čl.1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“) nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úhradu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo v druhém ročníku.
Čl.3
Výše úplaty
a) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 120,- Kč za příslušný
kalendářní měsíc pro školní rok 2020/2021.
b) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku
se poskytuje vzdělání bezúplatně.

ČL.4
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
Pro kalendářní měsíc v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu
delší než 5 vyučovacích dnů (např.v měsíci červenci a srpnu), stanoví ředitelka mateřské
školy výši úplaty formou dodatku. Výše úplaty bude stanovena k 1.7.2021.
Čl. 5
Prokázání nároku na osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, popřípadě jiná osoba, která převzala dítě do péče
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a z důvodu péče o toto dítě
pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
Úplata se bude hradit zákonným zástupcem v hotovosti ředitelce. Ředitelka určí den, kdy
bude úplatu vybírat – termín napíše na nástěnku MŠ a zavěsí na webové stránky.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

1)
2)

Osvobození od úplaty podle čl.5 je platné od 1.září 2020, pokud zákonný zástupce
předloží příslušné doklady do 30.září 2020.
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2020
Mgr.Z.Vičarová, ředitelka MŠ Vilémov

