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Ředitelka Mateřské školy Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ( dále jen mateřská škola ) na
základě ustanovení zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším oborném a jiném vzdělávání (
školský zákon ) a § 6 vyhlášky 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vyhlášky 43/2006
stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání takto.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, možnost snížení úplaty nebo osvobození od
úplaty a podmínky úplaty.
Čl. 2
Plátci
Povinnost hradit úplatu se vztahuje na rodiče, resp. zákonné zástupce dětí, které byly přijaté k předškolnímu vzdělávání do
Mateřské školy Nedakonice.
V posledním ročníku se předškolní vzdělávání poskytuje bezúplatně dle ustanovení § 123, odst. 2 školského zákona dítěti po
dobu nejvýše 12 měsíců.

Čl. 3
Základní částka úplaty
1.

Základní částka úplaty na školní rok 2017/2018 za předškolní vzdělávání činí 350,- Kč na příslušný kalendářní
měsíc pro děti s celodenní docházkou /vyhláška č14 /2005 Sb,ve znění vyhlášky 43/2006 Sb.v platném znění
podle § 6 odst.2/

2.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, tzn. dětem, které od 1. září 2020 do
31. srpna 2021 dovrší 6 let věku ( i v případě udělení odkladu školní docházky ).

Čl. 4.
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
V případě přerušení provozu mateřské školy o prázdninách v měsících červenci a srpnu bude úplata stanovena samostatným
předpisem, dle aktuálního provozu mateřské školy v daném školním roce.

Čl. 5
Nárok na osvobození od úplaty
O osvobození úplaty za vzdělávání a školské služby může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelku mateřské školy na
základě dokladů příslušného úřadu.

Cl. 6
Snížení úplaty v době omezeného provozu
1.

Úplata je snížena v době omezeného provozu MŠ – tj. po dobu hlavních letních prázdnin o poměrnou část.
Přesná výše úplaty bude stanovena dodatkem ke směrnici.

Čl. 7
Způsob úhrady
1.
2.

Příspěvek na neinvestiční náklady hradí plátce od doby nástupu dítěte do mat. školy.
Příspěvek je nutno uhradit vždy k 15. dni následujícího měsíce hotově nebo inkasním příkazem.

Čl. 8
Sankce při nezaplacení příspěvku
V případě, že nebude příspěvek zaplacen včas, uhradí plátce penále ve výši 30% dlužného příspěvku za každý dlužný měsíc.

Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tento předpis nabývá účinnosti od 1. 9. 2020.
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