MATEŘSKÁ ŠKOLA BENDOVA
Bendova 1/1123
163 00 Praha 6 – Řepy
tel. 235 314 150, 235 310 005
INFORMACE PRO RODIČE

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Na školní rok 2021/2022 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 552,- Kč pro děti přijaté
na pravidelnou docházku.
Snížení úplaty:
Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:
a/ během prázdninového provozu, kdy je po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena,
se neplatí úplata za předškolní vzdělávání.
b/ platí se pouze v případě prázdninového provozu poměrná část ze školného.
Splatnost úplaty:
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 3. dne příslušného kalendářního měsíce.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může ředitelka školy
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.
Osvobození od placení úplaty
a/ V případě, že z vážných epidemiologických a zdravotních důvodů dítě nedochází do MŠ
ani jeden den v měsíci. Oznámení o přerušení docházky musí být před započetím měsíce
doručeno na ředitelství MŠ.
b/ Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je povinné a poskytuje se dítěti bezúplatně
po dobu do nástupu do ZŠ.
Osvobozen od úplaty je:
c/ 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)
d/ zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
(§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
e/ rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
f/ fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
(§ 47 zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí), pokud tuto
skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

V Praze dne 23. 4. 2021
Mgr. Ivana Panochová
ředitelka MŠ Bendova

