Informace k Vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2021 – 2022
Ředitelka Mateřské školy Rousínov podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje:
1. Pro školní rok 2021 - 2022, který začíná dnem 1.9.2021 a končí 31.8.2022 úplatu za
předškolní vzdělávání ve výši 420,- Kč.
2. Rodiče jsou povinni hradit úplatu od data nástupu do MŠ, které je uvedeno na Rozhodnutí o
přijetí dítěte do mateřské školy.
3. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku .
4. Částky úplaty se hradí bezhotovostním převodem z bankovního účtu, nejpozději však do
patnáctého dne příslušného měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným
zástupcem jinou splatnost úplaty.
5. Pověřenou pracovnicí pro zpracování úplaty je vedoucí školního stravování (dále VŠJ), paní
Alena Jandová. V její nepřítomnosti zastupuje paní Jana Brtníková, účetní. Za veškerou
evidenci týkající se osvobození od úplaty zodpovídá zástupkyně ředitelky Sylva Málková
(učí v 1. třídě - Včelky).
6. Osvobozen od úplaty bude ten zákonný zástupce, který do 15. dne příslušného měsíce
zástupkyni školy, paní Sylvě Málkové, předloží žádost o osvobození od úplaty za
příslušný kalendářní měsíc a platný doklad o pobírání sociálního příplatku nebo dávek
pěstounské péče. Na později doložené žádosti (po patnáctém dni příslušného měsíce)
nemůže být brán zřetel a úplatu za předškolní vzdělávání zákonný zástupce uhradí.
7. Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni, jsou povinni čtvrtletně prokázat trvání nároku na
přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. Plátci, kteří tuto podmínku
nesplní, uhradí úplatu ve výši základní částky.
8. Na měsíce červenec a srpen, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, stanoví ředitelka
mateřské školy takovou výši úplaty, která bude odpovídat rozsahu přerušení provozu
mateřské školy. Výše úplaty bude stanovena pevně pro všechny děti. Prázdninová výše
úplaty bude zveřejněna na nástěnce školy současně s oznámením o přerušení provozu
mateřské školy. Splatnost – viz odst. 3. Pokud rodiče děti z docházky v prázdninových
měsících odhlásí (vždy na celý kalendářní měsíc), úplata se nehradí.
9. Při neuhrazení úplaty (dle § 35 školského zákona) za předškolní vzdělávání do patnáctého
dne následujícího měsíce, může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně
oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
10. Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38 l zákona
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, se bude zákonným zástupcům vydávat následovně:
 formulář na začátku kalendářního roku vydá VŠJ, paní Alena Jandová,
 rodiče vyplní údaje o dítěti a odevzdají zpět VŠJ do 31.1.2022,
 potvrzený formulář bude zákonnému zástupci vydán v prvním únorovém týdnu.
Účinnost : 1. 9. 2021
K datu 31. 8. 2021 jsou zrušeny informace účinné od 1. 9. 2020
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