Mateřská škola Pražmo,příspěvková organizace, okres Frýdek – Místek
Pražmo 10, Pražmo 739 04

Čj. MŠ PRA 86 /2021
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu platný od 1. 9. 2021
Změna bodu č. 18. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a
stravného v mateřské škole
18. 1 Úhrada úplaty za vzdělávání
Podle zákona č. 561/2004 Sb. (tvz. školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanoveno:
 Děti, které absolvují povinnou předškolní docházku, včetně dětí s odkladem školní
docházky jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny
 Úplata za předškolní vzdělávání s celodenní docházkou je stanovena pro dané období
na Kč 400,-- / měsíc
 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek
nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli MŠ.
 Zákonní zástupci, kterých se osvobození týká, podají v mateřské škole žádost o
osvobození od úplaty na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí
potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození rozhoduje v konkrétních
případech ředitelka MŠ (§ 164 odst. a) školského zákona).
Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve
směrnici o úplatě v MŠ.
Úplatu lze hradit hotově u hospodářky MŠ nebo platbu na účet MŠ (povolením k inkasu).
Datum splatnosti je stanoveno mezi 15. a 20. dnem příslušného kalendářního měsíce.
18. 2 Úhrada stravného
Úhrada stravného probíhá inkasním příkazem nebo v hotovosti u hospodářky MŠ. Datum
splatnosti je stanoveno mezi 15. a 20. dnem příslušného kalendářního měsíce.
Pokud dítě není přítomno, neprostravované dny jsou odečteny v dalším měsíci.
Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené v Provozním řádu školní
jídelny.
Ceny stravného (pro školní rok 2021/2022):
Výše finančního normativu je dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, stanovená v rozmezí u věkové skupiny.
- strávníci do 6 let
od 37,-- do 58,-- Kč
- strávníci 7 – 10 let od 41,-- do 72,-- Kč

Mateřská škola Pražmo,příspěvková organizace, okres Frýdek – Místek
Pražmo 10, Pražmo 739 04

V naší MŠ je stanovena platba za stravu takto:
kategorie
MŠ celodenní
MŠ
polodenní
MŠ děti 7 –
10 let

svačina
8,-- Kč
8,-- Kč

Oběd
19,-- Kč
19,-- Kč

svačina
8,-- Kč

pitný režim
4,-4,--

celkem
39,-- Kč
31,-- Kč

9,-- Kč

21,-- Kč

8,-- Kč

4,--

42,-- Kč

Ostatní zůstává nezměněno.

V Pražmě 19. července 2021

Mgr. Vladimíra Nytrová
ředitelka MŠ Pražmo

