Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvkcvá organizace

Základní škola a Mateřská škola Kontešinec Český TěšÍn
příspěvková organizace
Úplata za předškolní vzdělávání
1. Úvodní ustanovení
Podle zákona Č. 472/2012 Sb. kterým se mění zákon Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
podle vyhlášky 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., vydává ředitel Základní školy a mateřské školy
Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, která vykonává činnost v mateřských školách
Duke1ská 36, Český Těšín, Středová 47, Český Těšín - Koňákov, Masarykovy sady 16, Český
Těšín, Školní 100, Český Těšín - Mosty a Smetanova 7, Český Těšín, tuto směrnici, která
stanovuje 'výši úplaty v uvedených mateřských školách.
č.

č.

č.

II. Základní právní předpisy
a) zákon Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
b) vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., v
platném znění;
c) zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
d) zákon Č. 500/2005 Sb., správní řád, v platném znění.
č.

č.

III. Stanovení výše úplaty:
1. děti přihlášené do MŠ v celodenním provozu - 'výše úplaty 300,-Kč za daný měsíc
2. děti přihlášené ve školním roce, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku i v případě
udělení odkladu povinné školní docházky - výše úplaty 0,- Kč
3. dítě, které po předchozí domluvě z důvodu nemoci, léčebného pobytu apod. nedocházelo do
MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce - výše úplaty 100,- Kč za daný měsíc,
podmínkou je podání žádosti o snížení úplaty
4. osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální
příplatek nebo dávky pomoci v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a
pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli ZŠ nebo vedoucí MŠ
5. v případě přerušení provozu MŠ o více než 5 pracovních dnů bude úplata za dítě snížena o
částku, která bude úměrná počtu dnů přerušení provozu MŠ
6. bude – li v měsíci červenci nebo srpnu omezen provoz mateřské školy (dle vyhlášky Č. 14/
2005 Sb. §3, odst. 1) po dobu více než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty,
která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení
provozu mateřské školy (vyhláška 14/2005 Sb., §6, odst. 4).
Výše úplaty pro děti navštěvující mateřskou školu v průběhu měsíce července a srpna
2018:
červenec 2018
300 Kč
srpen 2018
300 Kč
7. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne stávajícího měsíce

PLATNOST TOHOTO ROZHODNUTÍ JE DO 31.ČERVNA 2019
V Českém Těšíně dne 2.5.2018
Mgr. Věra Gorgolová
Ředitelka školy

