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Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Luční Polička,
(dále jen „úplata“) pro školní rok 2021/2022
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Čl. 3
Úplata za vzdělávání
Ředitelka Mateřské školy Luční Polička stanovila podle § 123 ŠZ a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
v platném znění pro školní rok 2021/2022 úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) takto:
1) Pro celodenní provoz ve výši 300,- Kč

2) Pro případ dítěte, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do
počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí
zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení 200,- Kč
3) Pro případ dítěte, zařazeného do celodenního provozu, které nedocházelo do mateřské
školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, ve výši 0,- Kč
4) v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně
od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3
vyhlášky č. 14/2005 Sb. po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží podle počtu
dnů omezení nebo přerušení provozu v daném měsíci (neplatí se za dny, kdy byl přerušen nebo
omezen provoz mateřské školy. Snížená částka bude přepočtena podle počtu pracovních dnů v měsíci,
ve kterém byl přerušen nebo omezen provoz školy).

6) 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, nebo

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
e) mimořádné individuální případy hodné zvláštního zřetele
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Čl. 4
Splatnost úplaty
1) Úplata je splatná společně s úplatou za školní stravování předem poslední dva pracovní dny
předcházejícího měsíce v případě plateb v hotovosti, nejdéle do 25. dne kalendářního měsíce při
platbách bezhotovostních.
Případné pře/nedo/platky budou vyrovnány pravidelně na konci 1. a 2. pololetí šk. roku

2) Dojde-li k opakovanému neuhrazení úplaty za vzdělávání v mateřské škole nebo úplaty
za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu, ve výjimečném
případě v náhradním termínu, dohodnutém s ředitelkou školy, vzniká důvod podle § 35
odst.1,písm. d) školského zákona dítě z předškolního vzdělávání vyloučit.
Čl. 5
Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021
V Poličce 25. 6. 2021
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