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V souladu s § 123 zákona  č.561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky     
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tuto výši úplaty: 
  

- základní částka stanovena od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 činí 200,-Kč 
- vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je poskytováno bezúplatně  
- bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatňuje pouze ve školním roce, ve kterém  

se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy POPRVÉ 
- omezení předškolního vzdělávání poskytovaného bez úplaty na 12 měsíců neplatí  

pro děti se zdravotním postižením. 
 

 Rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty: 
- úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den  

příslušného měsíce nebo pouze pět dní v měsíci a to na polovinu, tedy 100,- Kč. Zákonný zástupce si 
u ředitelky mat. školy musí podat písemnou žádost.   

 
      Osvobozen od úplaty je: 
       - zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst.2  
          zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) a je povinen doložit písemně potvrzení o     
          poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouze z Úřadu práce ČR Javorník 

-  zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  
    (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

      -  zákonný zástupce,  kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o  
          sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce       
          mateřské školy 
 
 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději 15.den následujícího kalendářního   
      měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost  
      úplaty. 
      Úplata je vybírána v hotovosti pověřeným zaměstnancem mateřské školy, zpravidla současně  
      s platbou za stravné. Datum platby zveřejní vedení školy na viditelném místě (v šatně dětí). 
 
 
  
     Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018  
 
 
 
     V Javorníku dne 31.8.2018                                                                Bc.Kubincová Iva 
                                                                                                                   (ředitelka MŠ) 
 


