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Č.j.: MŠ 307/2022
V Rudíkově dne 13. 6. 2022
ROZHODNUTÍ ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY O VÝŠI ÚPLATY ZA
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
školní rok 2022/2023
V souladu s § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle § 6 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní
vzdělávání na školní rok 2022/2023 takto:
měsíční výše úplaty za vzdělávání (celodenní provoz)

235,- Kč/dítě

1. Výše příspěvku
a) Základní částka je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních
nákladů MŠ dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění.
b) Základní částka úplaty za každé dítě činí 235,- Kč měsíčně. Výše úplaty je stejná i
pro cizince.
c) Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
d) Osvobozen od úplaty může být:
 zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
a tuto skutečnost prokáže,
 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží
zvýšení příspěvku na péči a tuto skutečnost prokáže,
 fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže,
 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o
nezaopatřené dítě a tuto skutečnost prokáže.
Osvobození od úplaty je nutné žádat písemně u ředitele školy, který rozhodne
na základě předložené žádosti.
e) V případě přerušení, omezení nebo uzavření provozu MŠ pod dobu delší než 5
vyučovacích dnů v kalendářním měsíci, bude úplata poměrně snížena.
2. Způsob úhrady úplaty
a) Zákonný zástupce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní
účet školy dvěma způsoby:
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 v případě měsíční platby nejpozději do patnáctého dne stávajícího měsíce (zákonný
zástupce si navede trvalý příkaz ze svého účtu ve výši 235,- Kč od září 2022 do června
2023)
 v případě roční platby pošle zákonný zástupce jednorázovou platbu na účet školy ve
výši 2 350,- Kč nejpozději do konce září 2022



v případě zájmu o prázdninový provoz bude zákonný zástupce vyzván
k jednorázové platbě úplaty
v MŠ bude zákonnému zástupci předáno číslo účtu a variabilní symbol, pod
kterým bude platba prováděna

3. Sankční opatření
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí v určeném termínu úplatu za
vzdělávání a nedohodne se s ředitelem školy na náhradní termín, je ředitel školy podle
ustanovení § 35 odst. 1, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, oprávněn po předchozím písemném upozornění zákonného
zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky do mateřské školy.
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