
Základní škola a mateřská škola Tasov                                                                                                           

Směrnice mateřské školy dle vyhlášky č.43/2006 Sb., o
předškolním vzdělávání 

(úplata za předškolní vzdělávání) 

Spisový znak: ZŠMŠ81/MART Účinnost: od 1.9.2020
Změny: od 16.2.2021 (Aktualizace) Skartační znak: A 10

1. Provoz mateřské školy:
- provozní doba MŠ od  1.9.2020 je od 6.15 hodin do 15.45 hodin
- MŠ je dvoutřídní
- kapacita MŠ je 40 dětí  
- školní rok začíná 2.9. daného školního roku
- předškolní vzdělávání má tři ročníky:

o děti do 4 let věku
o děti do 5 let věku
o děti do 6 let věku + děti s odkladem šk. docházky

- stravování dětí dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování: každé dítě přítomné 
v MŠ v době podávání některého  z jídel, odebere toto jídlo (přesnídávka, oběd, 
svačina)

2. Úplata za předškolní vzdělávání stanovená od 16.2.2021:
o úplatu za předškolní vzdělávání upravuje § 6 vyhlášky 43/2006 Sb., o 

předškolním vzdělávání
o výši úplaty stanovuji  od 16.2.2021 následovně:

 základní výše úplaty……………………………     200,-Kč/měsíčně
 dítě, které nenavštíví MŠ ani jeden den v měsíci…   100,-Kč/měsíčně
 v měsíci  červenci a  srpnu se hradí  školné podle počtu dní docházky 

dítěte do MŠ………………………………………     10,-Kč/dítě/den
 děti,  které  chodí  do  posledního  ročníku  MŠ,  tj.  děti,  které  dovrší

v době od  1.září  do 31. srpna daného školního roku šesti let, mají
předškolní vzdělávání  bezúplatné až do  nástupu do základní školy.
V souladu s  §  123 čl.  2  zákona č.561/2005  Sb.,  o  předškolním ,
základní,  středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání  (školský
zákon)  v platném  znění  se  dítěti  poskytuje  vzdělávání  v mateřské
škole bezúplatně, a to od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 dětem, které jsou  přijaty v souladu s § 34 odst.  9  školského  zákona,
se  stanovuje  úplata   ve  výši   odpovídající  2/3   úplaty,  tj.
133,-Kč/měsíc.

 pro kalendářní  měsíc,  v němž bude omezen nebo přerušen provoz
mateřské  školy  podle  §  3  po  dobu  delší  než  5  vyučovacích  dnů,
stanoví  ředitel  mateřské  školy  výši  úplaty,  která  nepřesáhne
poměrnou část výše úplaty stanovené……………...   10,-Kč/dítě/den

V Tasově 16. 2. 2021                                                   Mgr.  Irena  Martincová, ředitelka školy


