Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice,
příspěvková organizace

čj. 310/2018

Rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice,
příspěvkové organizace ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2018/2019
V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v
platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání od 01.09.2018 do 31.08.2019 takto:

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání
Výše úplaty je stanovena na 400,- Kč měsíčně

2. Osvobození od úplaty
a) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
b) Osvobozen od úplaty bude dále:
- 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.

3. Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při
úhradě úplaty následující podmínky:
a) úhrada úplaty za předškolní vzdělávání se platí na účet ZŠ a MŠ Ludgeřovice,
číslo účtu: 20036-1849645339/0800
b) splatnost je do 25. dne daného kalendářního měsíce, ze závažných důvodů lze po předchozím
projednání s ředitelem školy dohodnout jiný termín úhrady úplaty
c) přeplatky u plateb souhlasem k inkasu se vracejí na účet zákonného zástupce v měsíci červenci
nebo srpnu daného roku, ostatní přeplatky je možno vyzvednout během měsíce července a srpna po
předchozí domluvě na pokladně školy
d) v prázdninových měsících, kdy je zajištěn 14 denní provoz MŠ, bude úplata 200,- Kč pro děti, které
MŠ v této době navštěvují
e) úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je v měsících červenci nebo srpnu MŠ uzavřena
f) v případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou
v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., řediteli žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní
měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí
ředitele o této žádosti nabude právní moci
g) úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození),
jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelem školy
jiný termín, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).

Toto rozhodnutí ředitele školy nabývá platnosti dnem podpisu ředitele školy a je účinné od 01.09.2018.

V Ludgeřovicích dne: 21.08.2018
Mgr. Karel Moric
ředitel školy

