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• Děti, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, mají předškolní vzdělávání
bezúplatné (školský zákon §123, odst. 2). Totéž platí i pro děti s odkladem povinné školní
docházky.
• Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 100,- Kč měsíčně.
• Osvobozen od úplaty je:
- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
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 toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
• O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka MŠ (školský zákon §123, odst. 4).
• Zákonní zástupci, kterých se týká snížení úplaty, si podají v MŠ žádost o snížení úplaty na
příslušném formuláři.
• Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce,
pokud ředitel MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úhrady. Platba
probíhá hotovostně učitelce MŠ.
• Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu
delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty. Takto stanovenou výši
úplaty zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce
před přerušením či omezením provozu mateřské školy nebo neprodleně po rozhodnutí ředitele
mateřské školy o přerušení či omezení provozu. V případě přerušení provozu MŠ v měsících
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červenci a srpnu se úplata poměrně sníží. Úplata se rovněž snižuje, je-li provoz MŠ přerušen
na dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.
V Dolní Moravici 23. 6. 2017

Mgr. Dagmar Kučerová
ředitelka školy
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