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čt. t
úvodníustanovení
předškolním,záHadním. středním, vyŠŠÍm
odborném a jiném vzdéIávání( školský zákon) v platném znéni, § 6lyhlášky ě.1412005 Sb., o
předškolním vzdéIávánív platném znéní,jepovinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíČní
výši úplaty za předškolnívzďé|ávánídětí v mateřské škole a výši úplaty v období omezení nebo
přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole.

V souladu s ustanovenímizikonaě.56Il2004Sb.,

o

tohoto důvodu předkládám e zákorným zástupcům záliladni informace o stanoveni Ílplaty za
školskéslužby pro školnírok2022l2023 a zétroveňje informujeme o možnosti sníŽeníÚplaty

Z

nebo osvobozeni od úpla§ a o podmínkách splatnosti úplaty.

čl.z
Plátci
předško Iru vzdéIávaní hradí záů<onrý
t'pr.aSr.or"irn" v zdéIáv ž,rri do mateřské školy,

úplatu za

je přijaté
zástupce dítěte, jehož dítě

platném znění se bezúplatně
podle § 123, odst. i zákona ě. 56|DOď4ší_, stot,ty zákon,v
který následuje po dni, kdy dítě
poskytuje vzdilávíni;úšoa poratxo školního "-oko,
dosáhne pátého roku věku,

čt.:
Měsíčnívýše úplaty

(1)
\/

činí
ďítěxeve třídě s celodenním provozem
Měsíčníqýše úplaty zl n]ea;|9Inívzdé|áván
300,- Kč Ža příslušnýkalendářní měsíc,_
C|.4
provozu
Výše úplaty v období omezení nebo přerušení

školy omezen,
V měsíci červenci a srpnu bude provoz mateřské

Platba se bude odvíjet od

počtu dnů.

ze závažných důvodův jiných
případě přerušení nebo omezení provozu mateřskéško|y
se úplata
,.p"rr, ktelé pi::'h"" 5 rryrrčovacíchdnů,
kalendářních měsícíchnež ječervenec ,rétl
piist.rsrré kalendářní měsíce bude kíátit v poměru
stanovená plátci podle č1.
"u přerušení provozu vůčicelkovému počtu vyučovacích
odpovídají"í_.,poči,, výučovacích_d"l
r*ro"ro"výši úplaty zveŤejníředitelkamateřské
dnův příslušnémr.ui.rraarrri,,, měsíci.
školy
_
v jednotliúcň odděleních mateřské
školy na přístupném místě ve škole rrrrrá.,ootách
provozu,
po roáodnutí o přerušení nebo omezení

(1) v

3

Til;

""př"JÚ"C

čt. s
Osvobození a sníženíúplaty
osvobozen od

úpla§

a) účastníknebo

jeho

se

je:
řídí§6 odst. 6 \ryhlášky ó,l4l2${}5 Sb, osvobozenodúplaty

or$ujících se dávek pomoci v hmotné
pomoci v
odst. z ,ákonuč, 11112006 Slr,, o

zékonrtý zástupce je příjem9e1

nouzi podle zékonao pomoci v hmotné
hmotné nouzi),

ffiii§

zákona o
PřísPěvku na Péěi Podle
'uÝŠení
službách),
1 zák*na r. toglzooo Sb", o sociálních

b) úěastníkovinebo jeho zakonnému zástupc

sociálních službách is 12 "au.

'

i

náIeží

c)účastníksvěřenýdopěstounsképéěemánároknapříspěveknaúhradupotřebdítětepodle
Č.
sociálně piar^ochraně dětí (§ 47 zákana
zákona40|l2012Sb., kter,ým se mění ,irono
4ůlJ2{}t2 §tJ.).

(1)

o sníženínebo osvobození

od úplaty mohou rodiče žádat písemné.Žádostio osvobození

nového
zirylaty za předškoIní vzděIávéní se podávají vtermínu do 10, dne vměsíci
nebo srpna, do l0.zářÍ,
čt,rrtleií(do 10.července - v případě aoafut<y v měsíci Července
dokladat potvrzení
žadatel
bude
do 10. ří;na, do 10. ledna,-oó ro. dubna)k žádosti
příslušnéhouřadu.

(2)

o 50oÁ snižení
případě nepřítomnosti dítěte po celou dobu v daném měsíci, Ize požádat
úpi"d, nazŇadé žáďostís lékařským potvrzením (nemoc, |azné apoď.)

v

čt.0
Podmínky splatnosti úplaty
(1)
(2)

(3)

měsíce ,
Úplatazakalendáíniměsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního
fyzickou
kdy bude,přede dnem splatnosti podána zákonrlým zástupcem nebo

v

případě,
školy, žádost o
osobou uvedenou Čt. r odst. 3 písm. b) této směrnice ředitelce mateřské
"
v cl, 5 této
uvedeném
osvobození od úplaty za příslušnýkalendářní měsíc z důvodu
ředitelky mateřské
směrnice, nenastane splatnost úplatv dříve neždnem, kdy roáodnutí
školy o této žádostinabude právní moci.
jinou sPlatnost ÚPlatY.
Ředitelka školy můžes plátcem ze závažných důvodůdohodnout

ě1.7

.

Použitíúplaty
(1) Úphta bude použita na ěástečnou úhradu neinvestičních nakladů MŠ:
na provo zltt ýdqe (energie, opravy, služby apo1,)
materiál jako výkresY,
na nákup vyuárrerri mateřské školy-(uěební pomůcky, spotřební
barvy, pastelky apod.)

qfŠeÚplaty za
1.9.2022 se rušídokument ój. 114t2021/S Informace o stanovení
předškolní vzďělávání dítěte ., *át"řrké škole ve školnímroce 202112022 a nablývá
platnosti dokument č j.87 l2022ls

od

v Topolné 19.5.2022

*"'ťj$t#jŤ.
okres Ube:rskó
"

]

;i"7;{: fw";rr';;":"",/

nTl
W1
Ka]abusová Radka

ředitelka mateřské školy

Příklad stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a školskéslužby
na školnírok202212023
Ukazatel

Celkem

Po úpravě

počet žáků

koeficient

48

%

1

Náklady
Spotřeba materiálu

125 869

125 869

Spotřeba energie

2o5 529

205 529

Opravy a udžování

10 29B

10 298

148 447

148 447
3 350

Služby

(telefon, poštovné)

Ostatní náklady
plavání

;lkem
Uplata
prúměrnéměsíóni
náklady

3 350
0

493 4§3

U

4g3 483

l

Měsíčnínákladyna
1 žáka

857

nažáka

428

50 % náKladú

Měsíčníúplata
nažáka
Měsíčníúplatana

jednoho žáka činí
35 o/o z celkových
nákladů

300

