Mateřská škola Jestřabí, okres Zlín
Příspěvková organizace
Jestřabí 78, 763 33
Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
na školní rok 2016/2017
.
Ředitelka Mateřské školy Jestřabí, okres Zlín, příspěvková organizace, Jestřabí 78
(dále jen mateřská škola ) na základě ustanovení § 123 odst. 2,3 a 4 zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání a podle § 6 odst, 1 až 7 vyhlášky MŠMT č. 14 /2005 ve znění vyhlášky
280/2016 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání
(dále jen úplatu) takto:
Čl. 1
Základní měsíční výše úplaty
/ vyhláška 280/2016 Sb., §1a odst. 2. a §6 odst. 2 /
1.1 Základní částku úplaty pro děti prvního a druhého ročníku po dohodě se
zřizovatelem stanovuji měsíčně na 180,- Kč.
1.2 Dětem ve třetím ( posledním ) ročníku je předškolní vzdělávání poskytováno
bezúplatně.
Jedná se o děti, které v období od 1.9. daného kalendářního roku do 31.8.
následujícího roku dovršily 6 let věku.
1.3 Dětem s odkladem školní docházky stanovuji měsíčně 180,- Kč
Čl. 2
Stanovení úplaty
/ vyhláška 280/2016 Sb. §3 a§6 odst. 3 a 5 /
2.1 Úplata se pro příslušný školní rok stanovuji pro všechny děti v tomtéž druhu
provozu ve stejné výši.
2.2 V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší jak 5
vyučovacích dnů v kalendářním měsíci stanovuji úplatu krácenou v poměru
odpovídajícím počtu pracovních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu
pracovních dnů v příslušném měsíci.

Čl. 3
Osvobození od úplaty
/ vyhláška 280/2016Sb. § 6 odst. 6/
3.1 V případě, kdy zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci
v hmotné nouzi dle zákona 111/2006 Sb., ve znění zákona 366/2011 Sb., v platném
znění, stanovuji úplatu 0,- Kč.
3.2 V případě, kdy fyzická osoba, která o dítě pečuje, z důvodu péče o toto dítě
pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, stanovuji
úplatu ve výši 0,- Kč ( zákon 108/2006 Sb. ve znění zák. 366/2011 Sb. a zákon
117/1995 Sb. )
3.3 V případě, kdy zákonnému zástupci dítěte náleží zvýšení příspěvku na péči z
důvodu péče o nezaopatřené dítě stanovuji úplatu ve výši 0,- Kč a to od měsíce, kdy
každou ze skutečností prokáže ředitelce školy.
Čl. 4
Podmínky splatnosti úplaty
4.1 Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce.
4.2 Platí se pověřené pracovnici p. Markové
4.3 Ředitelka školy může s plátcem – zákonným zástupcem dítěte ze závažných
důvodů dohodnout platbu individuálně.
4.4 Sankce za neuhrazení úplaty vyplývají z § 35, odst.1 písm. d) zákona č.
561/2004 Sb. ( školský zákon )

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Výše úplaty, vypočítaná podle ustanovení jednotlivých článků tohoto pokynu se
zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.
5.2 Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisů ředitelkou mateřské školy a je
účinný 1.9.2016
5.3 Platnost tohoto pokynu je omezena na dobu do 31.8.2017

V Jestřabí dne 31.8.2016
Fojtíková Jarmila
Ředitelka MŠ

