Směrnice úplaty školného za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy v Plavě podle § 123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský
zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
stanovuje
základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od měsíce září 2022 na 500,- Kč za
měsíc.
V době letních prázdnin podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., se úplata ponižuje na
polovinu, tj. na 250,- Kč. Pokud se dítě v tomto období neúčastní předškolního vzdělávání,
stanovuje se úplata 0,- Kč.
Úplata za kalendářní měsíc se platí převodem na účet školy, číslo účtu 2501480785/2010
nebo vložením přímo na uvedený účet. Pro identifikaci platby je nutné připsat poznámku za
koho je školné placeno a za jaký měsíc (např. Novák školné září).
Úhrada školného na příslušný měsíc musí být připsána nejpozději každého 10. dne v měsíci
(za září nejpozději do 10. září). Doporučujeme, aby si rodiče zřídily trvalý příkaz, vyvarují se
tomu, že školné nebude uhrazeno včas.

Osvobození od úplaty školného je:
a) Zákonný zástupce dítěte pobírající 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
nebo
d) Fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče
V takovém případě musí tuto skutečnost prokázat vedení školy.

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte neplatí rovněž všechny děti v posledním roce
docházky před nástupem do základní školy. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vzniká nárok na bezúplatné vzdělávání. Podle
novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje
vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní
docházky se školné neplatí.

Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období
školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího
školního roku. V MŠ Plav směrnice upravující školné je celoročně vyvěšena na místě (nástěnce
určené pro informace pro rodiče v prostorách MŠ. Tato směrnice je vždy nejpozději k 30. 6.
aktualizována na nový školní rok.
Pokud se rodič rozhodne, že dítě přijaté na základě rozhodnutí o přijetí nastoupí do mateřské
školy později, platí ponížené školné do doby nástupu do MŠ.
Pokud se rodiče rozhodnou, že přihlášení dítěte do MŠ uspěchali a dítě adaptaci nezvládá,
mohou dítě z docházky do MŠ odhlásit, školné nehradí. V příštím roce si mohou opětovně
podat přihlášku v novém přijímacím řízení.
Výjimku z platby školného může ředitelka udělat v případě, že je dítě dlouhodobě nemocné, a
to dobu delší než 3 měsíce.
Vybraná částka školného je použita na pořízení pomůcek, hraček, didaktických předmětů pro
děti, materiálu pro tvořivou činnost a dalšímu rozšíření výchovně vzdělávacího procesu.

Nedodržování termínu plateb nebo neomluvenou nepřítomností dítěte delší než jeden
měsíc, rodiče závažně porušují školní řád MŠ a dítě nemusí být do školy přijato nebo i
z tohoto důvodu může být z mateřské školy vyloučeno.
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