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Stanovení výše úplaty
za předškolní vzdělávání a stravu
pro školní rok 2019 / 2020

Platnost od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání (vše v platném znění) a v souladu
s dalšími platnými předpisy oznamuje ředitelka mateřské školy FAMILY výši úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte, výši stravného a podmínky úhrady v mateřské škole, platné ve výše uvedeném
období, takto:
1. Úplata za předškolní vzdělávání pro první a druhý ročník je stanovena na

560 Kč / měsíc.
Děti, které dovrší 5 let mají předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné.
2. Celodenní stravování je za 36

Kč (děti do 6 ti let) a 40 Kč (děti starší).

3. Platba je splatná do 15. dne příslušného měsíce s připsáním na účet v tento den – bankovní
účet 117239621 / 0100.
4. Úplata za předškolní vzdělávání a stravné je zákonnou platbou.
5. V případě, že platba nebude opakovaně uhrazena ve stanoveném termínu (bod 3) a rodiče
si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte
do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).
6. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pomoci v
hmotné nouzi a tuto skutečnost písemně v měsíci na daný měsíc prokáže ředitelce mateřské
školy. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole do 5. dne žádost o
osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání
sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské
školy (školský zákon, § 164, odst. a).
7. Výše úplaty v době prázdninového provozu je sdělena v dubnu současně s evidencí dětí na
prázdninový pobyt. Nebude-li dítě v této době docházet do MŠ, je úplata za červenec a
srpen ve výši 0,-Kč
8. Pro následující školní rok budou stanovené částky, v souladu s vyhláškou č.14/2005, o
předškolním vzdělávání, § 6, odst. 1 a 2, nově přepočítány.
Eva Šperková, ředitelka školy

