Směrnice:
Stanovení výše úplaty za
předškolní vzdělávání dítěte
v mateřské škole

Tuto směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Bruntál, Okružní 23 na
základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
(dále jen úplata), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a
podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
Bezúplatné je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy.
Čl. 3
Měsíční výše úplaty
(1) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s celodenním
provozem činí 400,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
Čl. 4
Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu
V případě přerušení provozu v měsíci červenci/srpnu, se bude úplata za
předškolní vzdělávání za příslušné kalendářní měsíce krátit v poměru
odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci.
Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na viditelném
místě neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.
Čl. 5
Osvobození od úplaty
(1) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením písemného
oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o
přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.
(2) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém
plátce nárok na osvobození ředitelce mateřské školy prokáže.
Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce.
(2) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet školy.

Čl. 7.
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Stanovení měsíční výše úplaty pro celodenní provoz mateřské školy pro
další školní roky bude řešeno formou dodatku této směrnice.
(2) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou a je účinná
od 1. 9. 2016.

……………………………..
Mgr. et Bc. Iva Orságová
ředitelka MŠ

V Bruntále dne 29. 8. 2016

