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tNFoRMAcE o STANoVENí rrýŠe Úpnrv zn pŘeoŠKoLNí VzDĚLÁVÁttí oírĚre

1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

2. Úflata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy, které v daném školním roce
dosáhnou věku 6 let. Pokud jim je povolen odklad školní docházky a budou v předškolním
vzdělávání pokračovat i následující školní rok, nejsou povinnízák. zástupci úplatu hradit.

3. Vý§i úplaty stanovuje ředitelka školy v souladu § ustanoveními vyhlášky
MSMTč.14I2005 o předškolním vzdělávání dětí ve znění pozdějších předpisů a činí na
školní rok202112022 částku 620,-Kč na jedno dítě a měsíc.

4. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok: od 1. září 2021 do
31. srpna 2a22 ajejí výška nepřesáhne 50o/o všech průměrných neinvestičních nákladů na
jedno dítě v uplynulém kalendářním roce.

5. Do MŠ byly přijaty pouze děti s celodennídocházkou,proto není zmíněna výše úplaty pro děti
jimž je docházka do MŠ omezena nejvýše na čtyň hodiny denně,

6. Úplata je splatná nejpozději do 10. dne v příslušném měsíci. Hradí se přes účet, č.úětu
000000-3263811319/0800 ,kde je ve zprávě pro příjemce uvedeno jméno dítěte.

7, O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka škoíy na
písemnou žádost zákonného zástupce dítěte.

8. Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádostí
(osvobození) odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadate]e,
bydliště, telef, kontakt, podpis + doloženíodůvodnění.

9. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, ktený pobírá sociální příplatek nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost
prokáže ředitelce školy.

10. ŽáOost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období čtvrtletí, kterého se
žádost týká. Záříje posledním měsícem 3, čtvrtletí - žádost musí být podána v září. Na období
říjen - prosinec musí být podána do 15, října atd.

11. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo
přerušení provozu,

12 Rodiče musí dodĚovattermín placení úplaty stanovený školou iv případě nepřítomnostidítěte
v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu ěi nedodženítermínu úplaty může
být důvodem k ukoněení docházky dítěte do MŠ.

Michaela

Mate a Fřezletian
417. 250 73 přezletice

lčo: l25l5q 70

V Přezleticích 26.6.2021

Kaš

Tel,:7250B7 447


