Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace
Tištín 21, 798 29 Tištín

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
V souladu se zvyšujícími se finančními náklady na provoz a pobyt dětí v mateřské škole
rozhodlo zastupitelstvo Městyse Tištína na svém zasedání dne 30. 7. 2012 o platbě školného
v předškolním zařízení s platností od 1.10.2012 .
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Tištín, okres Prostějov, příspěvkové organizace
(dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 6
vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání) vydává tuto směrnici:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“).
Čl. 2 Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Čl. 3 Výše a splatnost úplaty
(1)
Měsíční výše úplaty u dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 100,- Kč
na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2017/2018.
(2) Stanovení výše úplaty pro další školní roky bude řešeno změnou odst. 1 tohoto
článku.
(3) Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v MŠ. Plátcům
nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplacené úplaty při nepřítomnosti dítěte v MŠ.
(4) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
pokud ředitelka MŠ nedohodne s plátcem dítěte jiný termín úhrady.
(5)

Způsob uhrazení úplaty :

- hotově vedoucí školní jídelny při platbě stravného současně s podpisem zákonného
zástupce na měsíční listině k výběru školného.
(6)
Úplata o hlavních prázdninách nevzniká, pokud je subjekt MŠ v měsíci červenci či
srpnu uzavřen – nemá provoz. Nevzniká ani v případě provozu pouze prvního červencového
týdne.

(7)
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a u dětí s odkladem školní docházky
se poskytuje bezúplatně.
Čl. 4 Sankce
Pokud rodiče nebo jiný zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní
vzdělávání v MŠ, obdrží upomínku. Při obdržení 2. upomínky ředitelka oznámí zákonnému
zástupci rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání jeho dítěte v MŠ v souladu s §
35odst. 1 písmeno d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborným a jiném vzdělávání (školský zákon).

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 30.6.2017.

V Tištíně dne 30.6.2017

Mgr. Marcela Blumensteinová

