Základní škola a Mateřská škola
Lišov
ředitel

I-19. Vnitřní směrnice o podmínkách úplaty za předškolní
vzdělávání a školské služby v Základní škole a Mateřské škole
Lišov
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lišov vydává tuto směrnici v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání a zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice se vztahuje na Mateřskou školu Lišov, dislokovanou třídu Velechvín a školní
družinu při Základní škole a Mateřské škole Lišov.
I.

Úplata za předškolní vzdělávání
1. Stanovené částky:
a. měsíční poplatek v MŠ Lišov pevná částka – 350 Kč/měsíc
b. měsíční poplatek v dislokované třídě MŠ Lišov ve Velechvíně – 450 Kč/měsíc
c. splatnost poplatku je do 15. příslušného měsíce. Pokud rodič neuhradí poplatek za
dva po sobě jdoucí měsíce, bude dítě z MŠ vyřazeno.
2. Snížení úplaty:
a. zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ Lišov ani jeden den
příslušného kalendářního měsíce je stanovena úplata částkou 175 Kč/měsíc, do
MŠ Velechvín je stanovena úplata částkou 225 Kč/měsíc
b. v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy delší než 5 pracovních
dnů podle § 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění
pozdějších předpisů je v daném kalendářním měsíci úplata stanovena poměrnou
částkou podle délky provozu
c. v měsících od platnosti rozhodnutí o přijetí do MŠ – září 2019, do měsíce před
měsícem nástupu je úplata v MŠ Lišov 175 Kč, v MŠ Velechvín 225 Kč.
d. od měsíce, kdy dítě nastoupí do MŠ, bude zákonný zástupce platit plný měsíční
poplatek v MŠ Lišov 350,- Kč, v MŠ Velechvín 450,- Kč.
e. pokud v měsících červenec a srpen dítě nenavštěvuje MŠ ani 1 den, nebude
zákonný zástupce platit měsíční poplatek
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f. v případě přijetí dítěte z jiného školního obvodu se na něj vztahuje předpis v plném
rozsahu
g. pokud dítě nenastoupí do MŠ v měsíci, který je uveden na příloze k žádosti a
zákonný zástupce chce místo v MŠ ponechat, platí odstavec 2a
3. Osvobození od úplaty
a. zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže
ředitelce Základní školy a Mateřské školy Lišov, (§ 20 – 22 zákona č. 117/1995
Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů)
b. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto
skutečnost prokáže ředitelce Základní školy a Mateřské školy Lišov, (§ 36 – 43
zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů)
c. bezúplatně je vzdělání v MŠ poskytováno od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123, odst.2, zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)
Doklady, které poukazují nárok na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání,
předloží zákonný zástupce ředitelce Základní školy a Mateřské školy Lišov, do 15.
v příslušném kalendářním měsíci, který předchází období, na které je uplatňováno osvobození
od platby.

II.

Úplata za školské služby
1. Stanovená částka
a. měsíční poplatek ve školní družině činí 100 Kč za měsíc
b. splatnost poplatku je do 15. příslušného měsíce. Pokud rodič neuhradí poplatek za
dva po sobě jdoucí měsíce, bude dítě ze ŠD vyřazeno.
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2. Snížení úplaty
a. zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do školní družiny ani jeden den
příslušného kalendářního měsíce je stanovena úplata částkou 50 Kč/měsíc
b. v případě přerušení, nebo omezení provozu školní družiny delší než 5 pracovních
dnů je v daném kalendářním měsíci úplata stanovena poměrnou částkou podle
délky provozu.
2. Osvobození od úplaty
a. zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže
ředitelce Základní školy a Mateřské školy Lišov, (§ 20 – 22 zákona č. 117/1995
Sb. o státním státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů)
b. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto
skutečnost prokáže ředitelce Základní školy a Mateřské školy Lišov, (§ 36 – 43
zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů)
Doklady, které poukazují nárok na osvobození od úplaty za školské služby, předloží
zákonný zástupce ředitelce Základní školy a Mateřské školy Lišov, do 15. v příslušném
kalendářním měsíci, který předchází období, na které je uplatňováno osvobození od platby.
Tato vnitřní směrnice vstupuje v platnost 1. 9. 2020 a její platnost skončí 31. 8. 2021.

Mgr. Monika Hrdinová
ředitelka školy
V Lišově 12. 6. 2020
č.j.: ZŠMŠ Li 111/2020
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