Základní škola a mateřská škola Svatava, příspěvková organizace
Pohraniční stráže, 357 03 Svatava
Pracoviště: Podlesí 70, Svatava

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
Směrnice
Tato směrnice je vydána na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

I.
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Za dítě, které dosáhlo pátého roku věku, se od počátku školního roku, který následuje po tomto dni,
úplata neplatí.

II.
Základní částka úplaty, splatnost
Pro školní rok 2022/23 je částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovena na 500,- Kč na
každý kalendářní měsíc. Částka je stejná pro všechny zapsané děti.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti v pokladně mateřské školy do 15. dne kalendářního
měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte ze závažných důvodů jinou
splatnost úplaty a to do 25. dne kalendářního měsíce. Výše částky se může měnit vždy k 1. září, platí
pak po celý školní rok. Pokud dojde ke změně výše úplaty, bude tato skutečnost oznámena zákonným
zástupcům nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

III.
Snížení úplaty v případě přerušení nebo omezení provozu během školního roku
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy na dobu delší než 5
vyučovacích dnů se úplata poměrně sníží

IV.
Snížení úplaty v případě přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenci a srpnu
1) V době přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu úplata poměrně sníží.
Výše úplaty za toto období bude zákonným zástupcům oznámena do 30. 4. 2023.

2) V případě, že dítě nebude docházet k předškolnímu vzdělávání ani jeden den v měsíci červenci
nebo srpnu stanovuji úplatu ve výši 0 Kč.
3) Za děti přeřazené z jiných mateřských škol v době červenec a srpen platí zákonní zástupci také
poměrnou část podle této směrnice.

V.
Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné
nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje z důvodu péče o toto dítě pobírá dávku pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce základní školy a mateřské školy.
Osvobození od úplaty je platné od 1. dne měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty
ředitelce základní školy a mateřské školy prokáže

VI.
Úplata vzhledem ke COVID-19

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost a hradí úplatu za předškolní vzdělávání.
Pokud dojde k uzavření školy na základě rozhodnutí KHS nebo MZ, bude dle délky omezení nebo
přerušení provozu delšímu než 5 dní úplata poměrně ponížena.

VII.
Platnost směrnice
Tato směrnice platí pro Základní školu a mateřskou školu Svatava, příspěvková organizace, Pohraniční
stráže 81, 357 03 Svatava, pracoviště Podlesí 70, její zaměstnance, zákonné zástupce přijatých dětí a
zákonné zástupce přeřazovaných dětí v měsíci červenci a srpnu.

Dne 11. 4. 2022

Platnost směrnice: 1. září 2022

Mgr. Růžena Puchingerová
Ředitelka ZŠ a MŠ Svatava

