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Čl. l

Úvodní ustanovení

V souladu s § 123 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  s  ustanoveními  vyhlášky  MŠMT  č.  14/2005  Sb.,  o  předškolním
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je ředitelka mateřské školy povinna stanovit měsíční výši úplaty za předškolní
vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je
na přístupném místě ve škole.

Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro školní rok 2022/2023 a zároveň je
informujeme o možnosti snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a o podmínkách splatnosti úplaty.

Pro  děti,  které  do  31.  srpna  2022 dosáhnou věku pěti  let,  je  od  1.  září  2022 předškolní  vzdělávání  povinné.  Povinné
předškolní vzdělávání je bezplatné. Bezplatné předškolní vzdělávání je také pro děti s odloženou školní docházkou.

Čl. 2

Plátci

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku
mateřské školy.

Čl. 3

Měsíční výše úplaty

(1)       Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 450 Kč za příslušný kalendářní měsíc.

(2)     Měsíční výše úplaty pro děti, jejichž docházka do mateřské školy je polodenní  činí 300 Kč za příslušný
          kalendářní měsíc.

Čl. 4

Udržovací poplatek

Dítě, které je přijato k předškolnímu vzdělávání a  nenastoupí k l. září 2022 do mateřské školy, musí platit za každý měsíc
až ke dni nástupu udržovací poplatek. Tento poplatek činí celou základní částku, to je 450 Kč za příslušný měsíc.

Čl. 5

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

(1)      V měsíci červenci je předpoklad,že bude provoz mateřské školy   přerušen /celý měsíc/ z důvodu čerpání řádné
           dovolené zaměstnanců. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit: O Kč.

(2)      V měsíci srpnu je předpoklad,že bude provoz mateřské školy přerušen /celý měsíc/ z důvodu čerpání řádné dovolené
           zaměstnanců. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit: O Kč.

(3)      V případě zájmu nejméně 12 zaměstnaných rodičů o provoz mateřské školy se prázdninový provoz v měsíci červenci  
uskuteční. Výše úplaty bude krácena v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči               
celkovému počtu vyučovacích dnů daného měsíce.   



(4)     V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních měsících než
           je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci   podle Čl. 3    za příslušné

kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému
počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské
školy  na přístupném místě v mateřské škole - nástěnce pro rodiče, neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo
omezení provozu.

PŘEHLED UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A VÝŠE ČÁSTKY PRO ŠKOLNÍ ROK  2022/2023

MĚSÍC TERMÍNY PRÁZDNIN POČET DNŮ ČÁSTKA
ZÁKADNÍ

ČÁSTKA
SNÍŽENÁ

UDRŽOVACÍ
POPLATEK

Září - - 450Kč 300 Kč 400Kč

Říjen            ●     26.10.   a    27.10. 2 450Kč 300 Kč 400Kč

Listopad - - 450Kč 300 Kč 400Kč

Prosinec       ■     23.12.  -   31.12. 5 450Kč 300 Kč 400Kč

Leden          ■
                   

             2. 1. 1 450Kč 300 Kč 400Kč

Únor            ●    3. 2., 6. 2.   -   12. 2. 6 450Kč 300 Kč 400Kč

Březen         ●                - 5 450Kč 300 Kč 400Kč

Duben          ●            6.  4. 1 450Kč 300 Kč 400Kč

Květen - - 450Kč 300 Kč 400Kč

Červen      - - 450Kč 300 Kč 400Kč

Červenec      * 1. 7.        -       31. 7. 19 0Kč 0Kč 0Kč

Srpen            * 1. 8.         -      31. 8. 23 0Kč 0Kč 0Kč

■ Mateřská škola bude uzavřena     ● Omezený provoz mateřské školy podle počtu dětí      * Proběhne zjištění zájmu rodičů

                                                                                                    Čl. 6

                                                                                        Osvobození od úplaty
(1)      Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá  opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
            zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku
            na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o to dítě 
            pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy a písemně požádá o osvobození od
            placení úplaty.

 (2)      Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí
           příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání výše uvedené dávky.

Čl. 7 

Podmínky splatnosti úplaty  

(1)      Úplata za kalendářní měsíc je splatná do  patnáctého  dne stávajícího kalendářního měsíce. 

(2)       Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. 

(3)      Plátce uhradí úplatu bezhotovostně na účet školy číslo: 88 98 91 20 60, kód banky: 5500, variabilní
           symbol:  prvních 6 číslic rodného čísla dítěte. 

(4)      Po individuální domluvě je možno ve výjimečných případech platit v hotovosti u zástupkyně ředitelky
           pro mateřskou školu vždy do patnáctého  dne  daného měsíce.

V Hukvaldech dne 22. dubna    2022
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