
Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace

I.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Volduchy, příspěvkové organizace podle § 123
zákona č.  561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a   Vyhlášky č. 214/2012 , kterou se mění Vyhláška č. 14/2005
Sb., ve znění Vyhlášky č. 43 / 2006

s t a n o v í

výši úplaty za předškolní vzdělávání při celodenní docházce dítěte v Mateřské škole
Volduchy

v částce    300,- Kč měsíčně pro období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022

II.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 odst. 2 školského zákona
ve znění pozdějších předpisů poskytuje bezúplatně po dobu jednoho školního roku.
Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve  kterém se dítě
vzdělává v posledním ročníku mateřské školy  poprvé.  Bezúplatnost  se vztahuje i  na děti
s odkladem školní docházky. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní
rok  neplatí  pro  děti  uvedené  v  §  16  odst.  9.  Toto  se  vztahuje  na  děti  bez  zdravotního
postižení. Děti se zdravotním postižením ( ve smyslu § 16 odst. 9 školského zákona ve znění
pozdějších předpisů) se v posledním ročníku MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

III.
Osvobozen od úplaty je
a/ zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b/ zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 
    příspěvku na péči
c/ rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku 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 řediteli mateřské školy 

O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka organizace rozhodnutí.

IV.

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata poměrně
sníží.

V.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.   

Ve Volduchách dne 25.8.2021                                                           Mgr. Václava Aubrechtová
                                                                                                              ředitelky organizace
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021
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