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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková
organizace, jejíž součástí je Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Dolany –
Véska (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění vydává směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále
jen „úplata“), výši úplaty v případě přerušení provozu, snížení nebo prominutí úplaty
a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
Vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12
měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro
děti se zdravotním postižením.
Čl. 3
Výše úplaty
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem pro školní
rok 2014/2015 činí:
240,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem, kterému je
docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně nebo 5
kalendářních dnů v měsíci, pro školní rok 2014/2015 činí:
160,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
Čl. 4
Výše úplaty v případě přerušení provozu
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy
podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která
nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle čl. 3.

Čl. 5
Snížení nebo prominutí úplaty
O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním
znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy na základě
písemné žádosti plátce a přiloženého potvrzení.
Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího měsíce.
Platbu lze provést:
- bezhotovostním převodem na účet 181268339/0300,
- poštovní poukázkou
- v hotovosti u účetní školy (pondělí a středa 800 - 1100, 1300 - 1500).
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu,
ředitelka školy na základě ustanovení § 35 odst.1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném
znění rozhodne o ukončení předškolního vzdělávání.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

V Dolanech 29. dubna 2014

Mgr. Petr Pirliomov
ředitel školy

