Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Nařízení č. 1/2020

Nařízení k postupu stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské
škole v době pandemie koronavirem
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Závaznost:

směrnice je závazná pro všechny zaměstnance organizace

Ředitelka Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na
základě směrnice č. 1/2006 o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání vydává toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení stanoví způsob stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále
jen „úplata“) v době přerušení a omezení provozu mateřské školy v době výskytu onemocnění COVID19.
(2) V souvislosti s uzavřením mateřské školy v době pandemie koronavirem a s ohledem na vyhlášku č.
14/2005 Sb., yyhláška o předškolním vzdělávání, by měla být poměrně snížena úplata za předškolní
vzdělávání.
(3) Dle § 6 odstavce 5) vyhlášky 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 podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení
nebo přerušení provozu mateřské školy.
(4) Nařízení je vydáno v souladu s článkem 4 směrnice č. 1/2006 a souhlasem zřizovatele.

Čl. 2
Stanovení výše úplaty
(1) Výše úplaty v základní výši pro příslušné kalendářní měsíce březen až květen 2020 (tj. od 1.3.2020 do
31.5.2020) činí celkem 200,- Kč.
(2) Výpočet vychází z celkového počtu pracovních dnů vč. svátků za měsíce 3-5/2019 (65) a počtu dnů, kdy
bude mateřská škola uzavřena (50). Krácení je provedeno poměrem 50/65 z celkové výše školného a
zaokrouhleno na desetikoruny směrem dolů.
Čl. 3
Podmínky splatnosti úplaty
(1) Úplata za dané období je splatná do konce měsíce května 2020, pokud ředitelka mateřské školy
nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.
(2) Úplatu, kterou provede zákonný zástupce bezhotovostním převodem na běžný účet mateřské školy
v nezkrácené výši, vrátí organizace zákonnému zástupci na bankovní účet, z něhož byla platba organizací
přijata nejpozději do konce měsíce června 2020.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18.5.2020.

V Chropyni 18.5.2020

………………………………………….
Magdaléna Ratůzná, ředitelka

