Vyhláška o platbě školného v MŠ Hříšice
V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů je povinna ředitelka MŠ stanovit měsíční výši úplaty za předškolní
vzdělávání dětí v MŠ a výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu MŠ a
zveřejnit je na přístupném místě ve škole.
Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům tyto základní informace:
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Hříšice činí 200,- Kč za jedno
dítě za měsíc.
Děti v adaptačním režimu, které zahájily docházku, ale hůře si zvykají, navštěvují MŠ
nepravidelně spolu s matkou kdykoliv během dne – mimo dobu, kdy se děti stravují, po dobu
1 měsíce - nejvýše 4 měsíců této adaptační docházky školné neplatí. Začnou je hradit od
začátku své samostatné docházky, nejpozději však v měsíci lednu.
Jiná nepřítomnost dítěte v MŠ není důvodem pro osvobození od měsíční úplaty školného.
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, jsou od poplatků za školné
osvobozeny.
Osvobození od úplaty školného
dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 123 zák. č.
561/2004 ve znění novely č. 472/20012 Sb. bude od úplaty osvobozen:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopat. dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příplatku 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 ředitelce školy.
e) rodič pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost prokáže
ředitelce školy
V době letních prázdnin se platí poměrná část podle počtů dní provozu, ne počtu dní, které
dítě školku o prázdninách navštěvovalo.
Prázdninový provoz proběhne, pokud bude v MŠ nejméně 6 dětí. Při nižším počtu bude MŠ
uzavřená. Školné se pak neplatí.
V případě přerušení provozu MŠ na více jak 5 dní v měsíci se podle výše uvedené vyhlášky
úplata sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu MŠ.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10.dne příslušného měsíce v hotovosti v MŠ,
pokud se ředitelka MŠ nedohodne se zákonnými zástupci dítěte jinak.

V Hříšici 1.3.2020

……………………………...

