MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU‐ příspěvková organizace
NA PASTVISKU 13 747 05 OPAVA
Příloha č. 15 ke směrnici o stanovení výše úplaty

Č.j. MŠ 21/2019

STANOVENÍ A ÚHRADA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
ve školním roce 2019/2020
Ředitelka mateřské školy v Opavě Na Pastvisku stanovila podle §123 zákona č.
561/2004 Sb. ‐ školského zákona a podle vyhlášky č. 14/2004 a 43/2006 Sb.
o předškolním vzdělávání úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole:
1) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na období
školního roku.
2) Výše úplaty nepřesáhne 50% skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
Výše měsíční úplaty činí v naší MŠ : 380 Kč.
Výše úplaty se pro období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 stanoví pro
všechny děti ve stejné výši.
3) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá finanční
příplatek v hmotné nouzi. Žádost o osvobození od úplaty si zákonný
zástupce dítěte vyzvedne u ředitelky školy.
K vyplněné žádosti doloží zákonný zástupce potvrzení o pobírání
finančního příplatku v hmotné nouzi.
Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém
plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže
současně s podáním žádosti o osvobození od úplaty.
4) Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doručené
ředitelce mateřské školy, může ředitelka mateřské školy snížit základní
výši úplaty o polovinu, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani
jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu např. dlouhodobé
nemoci, ozdravného pobytu nebo v jiných odůvodněných případech.
Žádost musí být podána v následujícím měsíci, po kterém dítě
nedocházelo do mateřské školy.
V případě přerušení provozu MŠ (např. školní prázdniny) se úplata
poměrně snižuje.

5) Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
(§ 123 odst. 1 školského zákona)
V případě odkladu plnění povinné docházky je rovněž předškolní
vzdělávání bezúplatné.
6) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce,
pokud se ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte na
jiném termínu úhrady.
Úplatu je možné uhradit:
‐ v bance ČSOB Opava, Hrnčířská ul. č.ú.: 181645114/0300,
VS – vyznačen na poštovní poukázce
‐ bankovním převodem
‐ na poště složenkou
Při opakovaném neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za stravování
ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole.

V Opavě 2. 5. 2019

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hajdová Markéta – ředitelka školy

