Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělání v Mateřské škole Rudolfov
Ředitel Základní a Mateřské školy Rudolfov podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, v platném znění stanovuje
1. Na školní rok 2022/2023 základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Rudolfov
na 480,- Kč za měsíc.
2. Úplata za předškolní vzdělávání se snižuje na 2/3 základní částky, tj. na 320 Kč za měsíc zákonnému
zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše čtyř hodin denně
z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte.
3. Úplata za předškolní vzdělávání se snižuje na 1/2 základní částky, tj. na 240 Kč za měsíc zákonnému
zástupci dítěte, které bylo předem písemně omluveno a nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
v příslušném kalendářním měsíci.
4. Osvobozen od úplaty může být:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče,
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
5. Vzdělávaní dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, se poskytuje po celou dobu bezúplatně, zákonní
zástupci těchto dětí úplatu nehradí.
6. V případě přerušení provozu mateřské školy na dobu delší než pět vyučovacích dnů se úplata poměrně
sníží. Takto stanovená výše úplaty bude zveřejněna na přístupném místě ve škole, a to nejpozději dva
měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy.
7. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 10. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel
školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.
8. Podle § 35 odst.1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělání (školský zákon) může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání
dítěte v mateřské škole, pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo
úplatu za školní stravování. Toto nelze učinit u dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.
9. Úplata je splatná bankovním převodem nebo v hotovosti u vedoucí jídelny mateřské školy. Jiný způsob
placení je možný pouze po dohodě s ředitelem školy.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2022

V Rudolfově 29. 8. 2022
ředitel školy

