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Poznámky

Podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška), jsou stanovena následující pravidla:
1. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 2).
2. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 300,- Kč měsíčně.
3. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížit,
nejvýše však o polovinu základní částky na základě písemné žádosti (týká se i dětí s
nástupem během školního roku).
4. 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 školy.
5. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o
osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena platba ve stanoveném termínu a

rodiče nedohodnou s ředitelem jiný termín, může ředitel ukončit docházku dítěte do
MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., § 35 odst. 1 d).
6. Při omezení provozu MŠ během letních prázdnin se stanoví výše úplaty tak, že
nepřesáhne poměrnou část výše měsíční úplaty. O výši snížené úplaty informuje ředitel
školy prostřednictvím internetových stránek MŠ.
Pokud během prázdninového provozu dítě nedochází ani jeden den v měsíci, úplata za
předškolní vzdělávání se nevybírá.
7. Úplata se hradí v souladu s § 6, odst. 7 vyhl. každý měsíc, nejpozději do 15.
dne příslušného měsíce. Platba se provádí bankovním převodem.

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. září 2018

V Holetíně 24. srpna 2020

Mgr. Pavla Šmatlánová
pověřena řízením

