Směrnice
o příspěvku zákonných zástupců
k vybírání úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pyšely,
okres Benešov , se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely
Ředitelka Mateřské školy Pyšely,okres Benešov, vydává v souladu
s § 123 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a s § 6 vyhlášky č. 14/ 2005
Sb.,ve znění pozdějších předpisů( o předškolním vzdělávání), tuto směrnici:
Čl. I
Ředitelka Mateřské školy Pyšely,okres Benešov( dále jen MŠ )stanovuje povinnost úhrady za
částečné krytí neinvestičních nákladů mateřské školy (úplata za předškolní vzdělávání).
Plátcem jsou zákonní zástupci dítěte.
Úplata za příslušný školní rok se stanoví pro všechny děti v MŠ ve stejné měsíční výši
450 ,- Kč .
Zvláštní výše úplaty :
a) přeruší- li se v kalendář. měsíci provoz MŠ více než na 5 vyučovacích dnů- bude
stanovena výše úplaty, odpovídající rozsahu přerušení MŠ.
Čl. II
Osvobození od úplaty
Ředitelka Mateřské školy Pyšely stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 0,-Kč,
pokud zákonný zástupce dítěte, rodič nebo fyzická osoba doloží:
a) že pobírá nebo mu náleží:
 opakující se dávku v hmotné nouzi (§4 odst.2 zákona č.111/2006 Sb. ( o pomoci v
hmotné nouzi) ve znění zákona č.366/2011 Sb.
 pro nezaopatřené dítě, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči § 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb.( o sociálních službách), ve znění zákon
č.366/2011 Sb.
 zvýšení příspěvku na péči, z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst.1 zákona
č.108/2006 Sb.( o sociálních službách), ve znění zákona č.366/2011 Sb.
 fyzická osoba, která osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě a pobírá dávky
pěstounské péče ( § 36-§43 zákona č,. 117/1995 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedené skutečnosti je nutné doložit z Úřadu práce ředitelce MŠ Pyšely .
.
b) V souladu s § 123 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Čl.III
a)Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího
kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou
splatnost úplaty.
b)Podklady pro výběr úplaty zajistí p. Tereza Slavíková (vedoucí ŠJ)
c)Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve
stanoveném termínu a nedohodne s řed. MŠ jiný termín, může ředitelka MŠ na základě
§ 35 odst. 1 písmena d) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),ve znění pozdějších
předpisů rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.

Čl.IV
Tato směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2019 a platí do 31. 8. 2020.

Pyšely 13. 5. 2019

Ilona Kryzánková, ředitelka MŠ

