Mateřská škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace
VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚPLATĚ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
v mateřské škole
Č. 1/2022
Ředitelka Mateřské školy Mrákov, okres Domažlice, příspěvkové organizace v návaznosti na § 123
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
a § 6 odst. 1 – 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 43 ze dne 9. února 2006, ve znění pozdějších
předpisů stanoví:
1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce
300 Kč měsíčně pro celodenní docházku dítěte v období od
1. září 2022 do 31. srpna 2023.
Částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného kalendářního roku.
2. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek
podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a
pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., a tuto skutečnost prokáže
ředitelce školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku. Změny ve skutečnostech rozhodných pro
trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O snížení nebo prominutí úplaty
vydá ředitelka MŠ rozhodnutí, které musí být podloženo skutkovými zjištěními v řízení o snížení
nebo prominutí úplaty.
Snížení, či prominutí úplaty se podle § 123 zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován školský
zákon č. 561/2004 týká nejen sociálně znevýhodněných, ale i zdravotně postižených.
3. Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
4. Dítě, které dochází do mateřské školy na polodenní docházku
z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo
jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, poř. jinou osobou, která převzala dítě do péče
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu se stanoví výše úplaty 200 Kč
měsíčně.
5. Dítěti, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce
z vážných důvodů a je v evidenci docházky, lze na písemnou žádost rodičů
částku snížit nebo prominout.
6. V případě přerušení provozu delší než 5 vyučovacích dnů podle § 3 se úplata
poměrně sníží. Tato výše úplaty bude 2 měsíce před přerušením provozu zveřejněna na přístupném
místě ve škole, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky MŠ.
7. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ
ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ po
písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
8 . Částka za úplatu za kalendářní měsíc se uhradí po domluvě se zákonnými
zástupci dítěte bezhotovostní formou společně se stravným a to vždy se splatností do konce
stávajícího kalendářního měsíce.
Tento vnitřní předpis je vydán s účinností od 1. září 2022.
V Mrákově 1. července 2022.

Poláková Jitka, ředitelka MŠ

