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Ředitelka EKO mateřské školy Dobřív, okres Rokycany:
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. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, podle zákona 204/2005 Sb., vyhlášky 43/2006, v znění pozdějších
předpisů, a na základě zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, dále na základě novely zákona č.472/2011 Sb. §123 odst.2, ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto směrnici:

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.
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole.
Čl. 3
Základní částka úplaty
1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě
s celodenním provozem činí 350,- Kč na příslušný kalendářní
měsíc pro školní rok 2021/2022.
2. Od úplaty jsou osvobozeny děti v posledním ročníku, které
dovrší k 31. 8. šesti let (povinné předškolní vzdělávání) i děti
s odkladem školní docházky.
Čl. 4
Snížení základní částky úplaty
1) Snižuji základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 o 175, -Kč,
pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
příslušného měsíce. Pokud již úplata za příslušný měsíc byla
plátcem uhrazena, bude mu příslušná výše úplaty vrácena
v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
1) V době hlavních prázdnin, kdy se mateřská škola uzavírá zpravidla
na dobu šesti týdnů, stanovuji úplatu takto:
Do 5 dní: 175,- Kč
Od 6. dne: 350,- Kč
2) V případě mimořádného uzavření mateřské školy (chřipkové
prázdniny, kalamita, epidemie, pandemie apod.) snižuji úplatu na
20,- Kč za každý uzavřený den.
V případě mimořádného uzavření mateřské školy na celý
kalendářní měsíc (chřipkové prázdniny, kalamita, epidemie,
pandemie, apod.) budou rodiče od úplaty za celý uzavřený měsíc
osvobozeni.

Čl. 6
Prokázání nároku na osvobození od úplaty
1) osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá
opakující se dávku v pomoci hmotné nouzi (§ 4odst. 2 zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
2) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti
náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách),
3) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o
nezaopatřené dítě nebo
4) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky
pěstounské péče - § 36 až 43 Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost prokáže
ředitelce MŠ.

Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději k 20. dni příslušného
měsíce trvalým příkazem k úhradě na účet mateřské školy181832550/0300.
Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole se
stanovuje pro období 1. 9. 2021 – 31. 8.2022.
Tento předpis nabývá účinnosti: 1. 9. 2021
Zpracovala: ředitelka MŠ
--------------------------------Podpis a razítko

Na vědomí OÚ Dobřív:

