Základní škola a Mateřská škola Roštín, příspěvková organizace,
Roštín 148, 768 03
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e-mail: zsrostin@seznam.cz

bank. spoj.: 27-5995810257/0100

Č.j.: ZSMR 121/2019

STANOVENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
v souladu s vyhláškou č. 14, § 123 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Roštín, příspěvková organizace,
Roštín 148, 768 03 Roštín

stanovuje úplatu
za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2019/2020, měsíčně na jedno dítě

ve výši 150,- Kč
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,
pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.
Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku.
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního
měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.
Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty
osvobozeny. Ostatním dětem bude úplata za předškolní vzdělávání snížena o polovinu z plné
výše úplaty. Přihláška na měsíc červenec je závazná.
Osvobozen od úplaty je (na základě písemné žádosti a prokázání skutečností řediteli školy):
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči
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
Žádost nutno doložit nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci.
Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami:
a) Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku.

b) O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 27 odst. 5 a v
případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy nebo
školského zařízení.
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte mateřské školy je tvořena z provozních neinvestičních
výdajů předešlého kalendářního roku.
Závěrečná ustanovení
Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce
dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně
neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou
jiný termín úhrady.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2019

V Roštíně 27. 06. 2019

_____________________
Mgr. Jaroslava Plachá
ředitelka školy

