Mateřská škola Nerudova 53, České Budějovice,370 04

Výše úplaty za předškolní vzdělávání
Vnitřní směrnice, která stanovuje podmínky úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Nerudova 53 v Českých Budějovicích

Ředitelka mateřské školy, Eliška Chlachulová podle § 123 odst. 1 až 4, dle posledního znění
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním,vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a § 6,odst.4 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
pro období od 1.9.2018 do 31.8.2019

stanovuje
•

základní částku za předškolní vzdělávání dítěte ve výši 420,-Kč za měsíc ,
účtovanou k 1. dni v měsíci z účtu rodiče dítěte (splatnost do 15.dne měsíce dle §
6,odst.6 vyhlášky 14/2005 o MŠ !!)

•

úplatu za předškolní vzdělávání řádně omluveného dítěte, které nedocházelo do
mateřské školy ze zdravotních důvodů ani jeden den příslušného kalendářního
měsíce ve výši 210,-Kč za měsíc (až do 50 % výše základní měsíční úplaty ),rodiče si musí
žádat písemně ředitelství MŠ!

•

v případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č.14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání o hlavních letních prázdninách v měsíci červenci a
srpnu, se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení
provozu mateřské školy: na 105 Kč, pokud dítě dochází do MŠ alespoň jeden den
v měsíci červenci nebo srpnu. Pokud dítě do MŠ nedochází ani 1 den v měsíci červenci
a srpnu nebo při uzavření provozu po celý měsíc 55 Kč V náhradním
prázdninovém provozu na určité, městem České Budějovice stanovené MŠ,
budou rodiče hradit úplatu 105 Kč za týden prázdninové docházky.

Upozornění:
Na snížení úplaty není právní nárok, rozhoduje o něm ředitel mateřské školy. Po snížení musí výše
úplaty činit alespoň polovinu stanovené základní částky ( §6 odst.4 vyhlášky MŠMT č.14/20005
Sb.)

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání:
1. zákonný zástupce předškolního dítěte, které nastoupilo do povinného posledního
ročníku MŠ
2. zákonný zástupce dítěte, kterému byla odložena školní docházka ředitelstvím ZŠ
3. děti se sociálním znevýhodněním nebo zdravotním postižením může ředitelka MŠ
osvobodit nebo snížit úplatu svým rozhodnutím dle odstavce 6, § 6 vyhlášky
č.14/2005 Sb.o předšk.vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

V Č.Budějovicích 1.9.2018

Eliška Tůmová ,řed.MŠ

