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Ředitelka Mateřské školy Libušina 838, Doksy (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, na které se vztahuje povinné
předškolní vzdělávání.
Čl. 3
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty ve třídě s celodenním provozem v mateřské škole Libušina 838 Doksy:
420,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.
Čl. 4
Snížení základní částky úplaty, osvobození od úplaty
(1)

Pro školní rok 2019/2020 jsou všechny děti zapsány do téhož druhu provozu = do tříd
s celodenním provozem.
Základní částka úplaty se nesnižuje.

(2)

Dle vyhlášky č.214/2012 ze dne 21.května 2012, kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., je od úplaty osvobozen:
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,
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.

Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata snižuje poměrnou částkou vzhledem k délce přerušení provozu mateřské školy.
Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
Úplata je splatná vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Ze závažných důvodů lze
s ředitelkou školy dohodnout platbu po tomto termínu, nejdéle však do 25. dne v měsíci.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Opakované porušování čl. 6 této směrnice ze strany plátce může být v konečném důsledku
důvodem k vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy.

V Doksech dne 26. 8. 2019

………………………………
Bc. Šárka Semecká
ředitelka Mateřské školy
Libušina 838 Doksy

