Základní škola a Mateřská škola, Nepolisy
POKYN ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY K ÚPLATĚ ZA
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Účinnost od: 1. 9. 2021
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, a ve znění pozdějších úprav vyhlášky č.43/2006 Sb., jsou stanovena
následující pravidla:
1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým bude ve školním roce
2021/2022 šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné ( platí i pro děti s OŠD).
2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 280,- Kč měsíčně
(vyhláška č. 14, § 6, odst.2).6
3. Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 č. 14/2005 Sb.Úplata za příslušný kalendářní měsíc je
splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se
zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Platba se provádí v hotovosti u vedoucí
ŠJ. Jestliže, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitel školy
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon.
4. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, §
odst. 5 ve znění pozdějších úprav), pokud tuto skutečnost řediteli školy prokáže.
5. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na
příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
6. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, § 164,
odst. a).
7. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí
o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si
nedohodnou s ředitelem školy jiný termín, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do
mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. 1d).
8. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.
9. Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu, kdy bude přerušen provoz
mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, ředitel stanoví poměrnou
část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 a zveřejní na tuto výši úplaty na
přístupném místě ve škole (informační tabule), a to nejpozději 2 měsíce před přerušením
nebo omezením provozu.

V Nepolisech dne: 30. 6. 2021
Lucie Vejvodová
zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ, Nepolisy

