2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

Č.j. :2.MŠ

/2021

Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v mateřské škole ve školním roce 2021/2022
a o podmínkách splatnosti úplat
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za
předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo
přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole.
Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro
školní rok 2021/2022 a zároveň je informujeme o možnosti snížení úplaty nebo osvobození od
úplaty a o podmínkách splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jemuž je v období vzdělávání
v mateřské škole 2-5 let. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku a pro něhož je předškolní vzdělávání povinné.

Čl. 3
Měsíční výše úplaty
(1)

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí
400,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
Čl. 4
Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

(1)

Provoz mateřské školy je přerušen v době letních prázdnin. V tomto období se
v zajišťování provozu střídáme s 1. mateřskou školou, Husitská.

(2)

V měsíci červenci 2022 bude mateřská škola otevřena od 1. do 31. 7. 2022

(3)

V měsíci srpnu bude provoz mateřské školy přerušen od 1. do 31. 8. 2022

(4)

Platby o prázdninách: při docházce do třídy s celodenním provozem 400,- Kč. Pokud
dítě nebude mateřskou školu v měsíci, kdy je mateřská škola otevřena navštěvovat,
úplata mu bude za tento měsíc snížena na částku 200,-Kč.
V měsíci srpnu 2022 bude provoz mateřské školy přerušen od 1. - 31. srpna.
V tomto měsíci se úplata za předškolní vzdělávání nevybírá.

(5)

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů
(karanténa, vládní opatření) v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen,
které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné
kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů
přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním
měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném
místě ve školce – na nástěnce ve vstupním vestibulu mateřské školy neprodleně po
rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.
Čl. 5
Osvobození od úplaty

(1)

Nárok na osvobození od úplaty podle § 20 až 22 zákona č. 117/2005 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů prokáže plátce předložením originálu
písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o
přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. Potvrzení se
předkládá vždy na následující čtvrtletí. Rozhodnutí neprobíhá ve správním řízení.

Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
(1)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činní 400,-Kč. Úplata za kalendářní měsíc je
splatná do 15. dne stávajícího měsíce.

(2)

Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

(3)

Plátce hradí úplatu za předškolní vzdělávání - bezhotovostní platbou – inkasem na
sběrný účet MŠ č.101341621/0800 nebo v hotovosti, v určený den do 15. v měsíci
přímo u vedoucí školní jídelny paní Šolcové – kancelář vedle ředitelny. Zákonný
zástupce je povinen dodržovat termíny výběru v hotovosti!

S těmito informacemi jsou seznámeni zákonní zástupci dětí, které budou docházet
k předškolnímu vzdělávání do 2. mateřské školy, Nová Paka, Školní 1257 již při zápisu
do mateřské školy a zároveň jsou zveřejněny na nástěnce ve vstupním vestibulu
mateřské školy.
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