Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
Supíkovice 129, 79051
IČO: 70944431, DIČ: CZ70944431

SMĚRNICE Č. 5/2020

VNITŘNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Č.j.:ZSSU/234/2020
Účinnost od: 1.9.2020
Spisový znak: 1.1.3/A 10

Počet příloh: 0

Na základě ustanovení § 123 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární zástupce školy tento
vnitřní předpis:

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Tento vnitřní předpis stanoví úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Supíkovicích (dále jen
„úplata v MŠ“) a stanovuje podmínky pro její úhradu, splatnost, snížení a osvobození.

Čl. 2 Plátci úplaty v MŠ
1. Úplatu v MŠ hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Čl. 3 Základní částka za úplatu v MŠ, úhrada a splatnost
1. Základní částka za úplatu v MŠ činí 300,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
2. V posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti
vzdělání poskytuje bezúplatně, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku. Dítěti, jemuž byl povolen odklad povinné školní docházky, lze tedy bezúplatně
poskytovat předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dvakrát.

3. Základní částka za úplatu v MŠ je možné uhradit, buď v hotovosti v mateřské škole, nebo
bezhotovostním převodem na účet: 86-7686530277/0100, VS: 2020300, do poznámky uvést – Úplata
MŠ a jméno dítěte.

4. Úplata v MŠ za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního
měsíce.

5. Ředitel(ka) 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
ředitelem jiný termín úhrady.

Čl. 4 Snížení základní částky v případě přerušení provozu školy
1. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, stanoví ředitel(ka) školy výši úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení
provozu mateřské školy.
2. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel(ka) školy povinen(na) zveřejnit na přístupném místě ve škole, a
to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1
vyhlášky č. 14/2005 Sb., v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele školy o přerušení
nebo omezení provozu.
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Vnitřní předpis ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Čl. 5 Osvobození od úplaty v MŠ
1. Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti od 1.9.2020.
2. Tento vnitřní předpis je platný pro školní rok 2020/21.
V Supíkovicích dne 25.8.2020

_______________________________
Mgr. Jarmila Lašáková
zástupkyně statutárního orgánu
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