22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
ve školním roce 2019/2020

I.
Ředitelka 22. mateřské školy Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvkové organizace, podle § 123 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů
stanoví
výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
v částce 538,- Kč měsíčně pro období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

II.
Vzdělávání v posledním povinném ročníku mateřské školy se podle § 123 školského zákona poskytuje
bezúplatně. Jedná se o děti, které v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku dovrší
6 let věku. Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se vzdělávání poskytuje
rovněž bezúplatně.

III.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který prokáže že:
a) pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi1,
b) jeho nezaopatřenému dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči2,
c) má nárok na zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě2,
d) o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče3,
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Zákonný zástupce, který uvedené skutečnosti neprokáže, nebude od úplaty za předškolní vzdělávání
osvobozen. Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů
od nastalé změny. O osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka školy.

IV.
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce, mimo prázdninové měsíce, se částka nesnižuje, zůstává ve stejné výši
celodenního pobytu.

V.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., po dobu delší než
5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část
výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu
mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinna zveřejnit
na přístupném místě školy, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu
mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně dle § 3odst. 2, po rozhodnutí
ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

VI.
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata nehradí.

VII.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

V Plzni dne: 31.5.2019
Bc. Monika Ženíšková, vr.
ředitelka školy

____________________________________________
1

podle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona 366/2011 Sb.

2

podle § 12 odst. 1, o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

3

podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

