
Zálďadní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
školní 242,267 42 Broumy

Č,1.: t+StZO2OlZŠMŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské Škole

V souladu s § 123 odst. 2 a 4 zákona ě. 56112004 Sb., o předškolním, zéklaďním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdéIávání, (školský zéů<on) a podle § 6 odst. I až 7 vyhlášky č.

t4l20}5 Sb., o předškolním vzděIávání v platném znění, stanovuji úplatu za předŠkolní

vzdéIávání takto:

1. Měsíční ryše úplaty za předškolní vzdělávání
Výše úplaty zapŤihlášené dítě ěiní: 500,- Kč měsíčně.

2. Splatnost úplaty
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce,

pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Uplata
bude prováděna bezhotovostně bankovním převodem na účet školy, v individuálních
případech bude možno po dohodě s vedoucí uěitelkou MS uhradit hotově.
V případě opakovaného nezaplacení úplaty může ředitel školy (dle § 35 odst. 1 písm. d
zákona č. 56112004 Sb,), po předchozím písemném upozomění zákonného zástupce,

rozhodnout o ukoněení docházky dítěte do MS v příslušném školním roce.
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podana zákonným zástupcem nebo fyzickou
oróbÓ,, uvedenou v § 6 odst. 6 lyhlášky č. I4l2005 Sb., řediteli IvIŠ Zadost o osvobozeni od
úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane

s|latnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní
moci,
Nepřítomnost dítěte v MŠ nemá vliv na krácení stanovené výše úplaty

3. Osvobození od úplaty
Dětem v posledním roěníku MŠ a dětem s potvrzeným odkladem povinné školní dochazky se

po skytuj e předškolní v zďéláv ání bezúplatně.

Osvobozen od úplaty je:

a) zákowý zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zakonný zásttryce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto ďítěti náIeži zvýšeni příspěvku

na péěi,

c) rodič, kterému náIeží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a zdůvodu péče o toto dítě pobírá dávky

pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání vydá ředitel školy na záklaďě

písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Potřebné doklady je nutné předložit kďžďý měsíc

do 15. dne stávajícího měsíce, ve kterém o prominutíúplaíy žáďá.



4. Snížení úplaty
Dítěti, jemuž je docházka do MŠ omezena na nejvýše 4 hodiny
ve ýši 2l3 stanovené úplaty, a to na 333,- Kč.
5. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy
Pro kalendářní měsíc, ve kterém bude provoz MŠ omezen nebo

vyučovacích dnů se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne

odpovídající rozsahu omezenínebo přerušení provozu MS.

6. Platnost
Výše uvedená ustanovení j sou platná od I . 9 . 2020

V Broumech 10. 6.2020
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denně se stanoví výše úplaty

přerušen po dobu delší než 5
poměmou část výše úplaty

/-u
Mgr. Libor Kuška

ředitel školy


