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1.

Název a sídlo:

MATEŘsxÁ

ŠrolAKLADNo, ŠvÝcnRsKÁ 2520

Švýcarská 2520
272

0l Kladno

2. Datum vzniku:

0l. 06.

2009 Zíizovatelem je Statutární město Kladno

3. Registrace IČ75l5l227
4. Předmět ěinnosti: dle zřizovací listiny
5. Statutární zástupce je ředitelka: Vladimíra Důrová
6. Druh jednotky: p

ráv

nick

á

osob

a-příspěvkováorganizace

7. Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520,tel:733 765 781
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Tento pokyn vychází z:
- § 123 odst. 2 a odst. 4, dále podle
- § 30 odst. 3i zákona ě. 56112004 Sb., školský zákorl, a
- § 6 vyhlášky é. 1412005 Sb., ve znénívylllášky ě. 4312006 Sb.,o předškolním vzdélávállí.

Článek 1.
úvodníu§tanovení
Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen ,,úplata"), kterou hradí rodiče nebo
dítěte mateřské škole.

jiní zákonní zástupci
ČHnek 2.
Výše úplaty

Výši Úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školníhoroku

a zveřejní

ji

na

informačnítabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školníhoroku. V případě
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školníhoroku oznámí ředitelka mateřské školy
stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Měsíčnívýše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčníchneinvestičních
nákladů, které připadají na předškolní vzděláváni dítěte v mateřské škole

Pro Školnírok2020l2021 je stanovena měsíčníúplata za předškolní vzdělávání ve výši
610,- Kč.

článek 3.
Sníženíúplaty
Úplata je sníženazákonnému zástupci dítěte:

a) kterému je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně (pobírání
rodiČovského příspěvku, příspěvku při péčio blízkou osobu, viz § 6 odst. 3 vyhlášky č. 1412005 Sb.,
o předŠkolnimvzdě|ávání), ve výši2l3 stanovené výše úplaty,nazákladě písemnéžádosti rodičů.
snížená úplata je stanovena na částku 400.- Kč.

b) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší
neŽ 5 vyučovacíchdnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou
Část výše úplaty odpovídajícírozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

c) během prázdninovém provozu, v případě přerušení provozu v měsíci červenci nebo srpnu bude
zákonný zástupce dítěte osvobozen od úplaty v příslušnémkalendářním měsíci.
O výši sníženíúplaty informuje ředitelka mateřské školy prostřednictvím informačnítabule.
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čtánet 4.
Splatnost úplaty
Uplata zakalendáÍní měsíc je splatná v hotovosti do 15 dne příslušnéhokalendářního měsíce. Jestliže
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, miže ředitelka školy rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání dle zákonač,56l12004 Sb.,§ 35 odst.ld.

čtánek 5.
Osvobození od placení úptaty
a)

Vzdělávání v posledním ročníkumateřské škoty se poskytuje bezúplatně.

b) Osvobozen od Úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle 20 až 22
§
zákonaě. l17l1995 Sb,, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba,
která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péčedle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a
tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

V Kladně dne 01. 09.2020
Tento pokyn nabývá účinnostidne 01. 09.2020
Lt::,,siski ěkcla Kladno,

Ěvýceloitá 2520

ďisoěvková organizace
šúearst<á 2520,272 01 Kladno
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ředitelka Mateřské škoty

85

