
Mateřská škola Svatá, příspěvková organizace

Příloha č. 1 - Stanovení ťrplaty za předškolni vzdéIávání

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy a obce Svatá ke stanovení úplaty za předškolní
vzděIávání pro školní rok2022/23.

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a4 zákonač, 56112004 Sb., o předškolním,základním, středním,
vyšším odborném aiirrém vzděláváni, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až7 vyhlášky č.
l412005 Sb., o předškolrrímvzdělávání v platrrém znění, starrovuji úplatu za předškolní
vzdéláváni takto:

1. Měsíční výše úplaty zavzdé|ávání
Celodenní provoz - 600,- Kč/měsíc

V plrré výši lrradí zákonní zásttrpci ťrplatu i při rrepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci.

2. Osvobození od úplaty
a) Vzdělávání v poslednírn ročrríku nrateřské školy zíizované státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatrrě po dobu nejvýše jednoho školního roku.
Bezúplatnost předškolrrího vzdělávárrí se uplatní pouze ve školním íoce, ve kterém se dítě
vzdélává v posledrrím ročníku matet'ské školy poprvé, Omezenibezuplatnosti předškolního
vzděláváni najeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16 odst.9.
b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opaktrjící se clávku pomoci v hmotné nouzi,
c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, poktrd tomuto ditéti náleží zvýšení příspěvku na
péči,

d) rodič, kterérnu náleži zvýšení příspěvku rra péči z dťrvodu péče o nezaopatíené dítě, nebo
e) ťyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z dťrvodtr péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské póče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli rrrateř,ské školy.

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy (prosinec 27.-30.12.2022)
Úplata zavzdělávání v měsíci prosirrci se nemění.

4. Snížení úplaty
O informaci o možrosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte
požádat ředitelku rnateřské školy. Případrrou žádost o snížerrí úplaty musí předat ředitelce
mateřské školy písemrrě.

5. Splatnost úplaty
ÚpIata za příslušný kalendářní rrrěsíc je splatrrá do patnáctého dne příslušného
kalendářního měsíce na účet VlŠ ZtttSS210/0600, pokud ředitelka mateřské školy
nedohodne se zákonrrým zástupcerrr dítěte jirror.r splatnost úrplaty.

V případě, kdy byla přede dnenr splatnosti podána zákonrrým zástupcem nebo ťyzickou
osobou uvedenou ť 5 O oast, 6 vylrlášky ě. 1412005 Sb., ředitelce MŠ žádosto osvobození od
úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane
splatnost úplaty dt'íve než dnent, kdy rozhodrrtrtí ředitelky MŠ o této žádosti nabude právní
moci.

Podpis ředitelky školy:Dne:6.6,2022
Podpis starosty obce:


