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Úvodní ustanovení
1. Účelem této směrnice je stanovit výši úplaty za vzdělávání v Mateřské škole Česká
Bříza s celodenním provozem (dále jen MŠ). Výše úplaty je předem dojednána
s Obecním úřadem v České Bříze.
2. Úplatu za vzdělávání v MŠ platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci za každé dítě
v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb. O
předškolním vzdělávání vše v platném znění.
Výše příspěvku
1. Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů MŠ
2. Výše úplaty za každé přihlášené dítě činí 300 Kč.
3. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
kdy se dítě vzdělává v posledním ročníku MŠ poprvé (§ 123 odst. 1, školského
zákona, novele školského zákona)
4. Osvobození od úplaty se dále řídí školským zákonem, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, zákonem č. 117/1995 o státní socialní podpoře, zákonem č.
347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními
v působnosti MPSV vše v platném znění.
5. Pro prázdninový provoz v měsících červenec a srpen je stanovena měsíční částka
úplaty takto: v měsíci červenci, kdy je prázdninový provoz, platí rodiče závazně
přihlášených dětí k docházce 300 Kč, ostatní neplatí.
6. V měsíci srpnu, kdy je MŠ uzavřena, jsou rodiče od úplaty osvobozeni.
Placení a sankce při neplacení
1. Úplata za vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne
stávajícího kalendářního měsíce na účet MŠ (§ 6 odst. 7, vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
2. Opakované neuhrazení úplaty zástupcem dítěte včas, nebo ve správné výši, může
být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ
3. Vybrané finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu neinvestičních
výdajů na předškolní vzdělávání.
Závěrečné ustanovení.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 23. února 2017
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