Mateřská škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
Sídliště 337, 538 62 Hrochův Týnec

Č.j.: MSHT-119/2021

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
pro školní rok 2021/2022

Čl. 1 Předmět úpravy
1.1

Tento předpis vymezuje stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské

škole Hrochův Týnec, Sídliště 337, 538 62 Hrochův Týnec.
1.2

Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s

ustanoveními č. 561/2004 Sb., tzv. školského zákona v platném znění, zákona č. 472/2011
Sb., vyhlášky č. 214/2012, Sb., v platném znění a dalších platných předpisů.
Čl. 2 Výše a splatnost úplaty
2.1

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce dítěte

přijatého k předškolnímu vzdělávání. Úplatu je povinen uhradit v daném termínu v plné výši,
a to i v případě nástupu dítěte v jiném měsíci.
2.2

Pokud je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku a nastupuje

k docházce uprostřed měsíce, počítá se úplata za celý příslušný měsíc v plné výši.
2.3

Výše základní částky je stanovena v souladu s platnými právními předpisy tak, aby

nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě
v uplynulém kalendářním roce.
2.4

V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší 5

vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrnou částkou.
2.5.

Bezúplatné vzdělávání se poskytuje dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a

dále dětem se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrnými opatřeními (ve 2.-5. stupni).
2.6

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání bude prováděna měsíčně bezhotovostně

převodem na účet MŠ nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce. Pouze ve výjimečných
případech po dohodě s ředitelkou mateřské školy lze provést platbu hotově.
2.7

Úplata za školní stravování tímto předpisem není dotčena.

Čl. 3 Prominutí úplaty
Osvobozen od úplaty je:

3.1

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4
odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.
366/2011 Sb.),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění zákona č.
366/2011 Sb.),
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy (potvrzením o přiznání dávky,
příspěvku).
Zákonný zástupce musí o prominutí úplaty požádat sám na písemném formuláři

3.2

mateřské školy, a to v termínu do 15. stávajícího měsíce. Současně předá doklad potvrzující
skutečnosti vedoucí k osvobození od úplaty. Zákonný zástupce je povinen neprodleně nahlásit
změny ovlivňující osvobození od této platby.
Čl. 4 Stanovení výše úplaty na období od 1.9.2021 do 31.8.2021
Výši úplaty za předškolní vzdělávání pro období od 1.9.2021 do 31.8.2022 stanovila
ředitelka mateřské školy:
-

250 Kč za 1 dítě měsíčně v období od 1.9.2021 do 30.6.2022

-

125 Kč za 1 dítě měsíčně v období od 1.7.2021 do 31.8.2022

Čl. 5 Účinnost
Tento předpis nabývá účinnosti dne 1.9.2021 a jeho platnost končí 31.8.2022.
V Hrochově Týnci 28.6.2021.
Martina Doudová
ředitelka MŠ

