Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic
Vnitřní směrnice, která stanovuje podmínky úplaty za předškolní vzdělávání
v Mateřské škole při ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic
Č.j.: 6/2019
Účinnost od: 1.9.2019
Počet stran: 2
Vypracovala: Eva Miglová
Změny
Číslo

Datum

Základní částka:
Splatnost:

Strana

Účinnost od

Provedl

Poznámky

300,00 Kč/měsíc
do 15. příslušného měsíce /dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, § 6, odst. 7

1. Osvobození od úplaty:
1.1

od úplaty za předškolní vzdělávání je osvobozen zákonný zástupce dítěte s povinnou
předškolní docházkou a zákonný zástupce dítěte s odkladem školní docházky.

1.2

osvobozen od úplaty je
a.) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
(§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
b.) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách),
c.) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách) 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 ředitelce školy.

Doklady, které jsou potřebné ke stanovení osvobození od úplaty za předškolní
vzdělávání, budou předloženy ředitelce školy do 15. dne v měsíci, který předchází
období, na které je uplatňováno osvobození od úplaty.
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2. Snížení úplaty za předškolní vzdělávání:
2.1.

2.2.

zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
v příslušném kalendářním měsíci, je stanovena úplata částkou 150 Kč, tj. 50%
základní sazby.
V případě přerušení provozu mateřské školy je v daném kalendářním měsíci úplata
snížena o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy. Pokud
je mateřská škola v provozu do 5 dnů v měsíci, úplata se nestanovuje.
podepsal
Mgr. Lenka Digitálně
Mgr. Lenka
Scheinpflugo Scheinpflugová
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Ředitelka školy Mgr. Lenka Scheinpflugová
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