Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace
I.
Ředitelka Mateřské školy Bor, Borská 500 podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §
6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

stanoví
výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
v částce 400,- Kč měsíčně pro období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.
II.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku.“
III.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost
prokáže ředitelce mateřské školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí
dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na
dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O snížení nebo prominutí úplaty vydává
ředitelka mateřské školy rozhodnutí. Dále osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce
dítěte, které bude dočasně vyřazeno dětskou lékařkou z kolektivu MŠ.
IV.
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce se částka za příslušný kalendářní měsíc nesnižuje, ale zůstává ve
stejné výši (400,-Kč).
Zákonný zástupce dítěte,které nastoupí do MŠ v průběhu roku,platí úplatu od 1.9. v plné
výši (400,- Kč). Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu
provozu MŠ ve stejné výši.
V.
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata nevybírá.
Úplata se nevrací zákonnému zástupci dítěte, pokud nahlásí docházku dítěte v měsíci
červenci – srpnu a dítě do mateřské školy nedocházelo. Pro kalendářní měsíc v němž bude
omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích
dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše stanovené úplaty
pro příslušný šk. rok. Toto stanovení je ředitelka povinna zveřejnit na přístupném místě ve
škole nejpozději 2 měsíce předem (§ 3), v jiných případech neprodleně po rozhodnutí
ředitelky.
VI.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne téhož kalendářního měsíce.

V Boru dne: 30. 6. 2019

Jméno a příjmení ředitelky MŠ
Ivana Nožinová

