Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že byla Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace (dále jen „MŠ“)
uzavřena v době od 21. 10. - 30. 10. 2020 (státní svátek 28. 10. 2020 se nepočítá, tedy 7
kalendářních dnů) a měla omezený provoz ve dnech 19. - 20. 10. 2020 dle znění Vyhlášky o
předškolním vzdělávání 14/2005 Sb., § 6, odst. 5, jsem se rozhodla podat žádost na zřizovatele MŠ
(Obec Krčmaň) o snížení úplaty za předškolní vzdělávání, které ve školním roce 2020/2021 činí
měsíční částku 800 Kč.
Jelikož byl přerušen provoz Mateřské školy také v měsíci listopadu 2020, od 2. 11. - 6. 11.
2020 (tj. 5 kalendářních dnů), tedy nebyl v měsíci listopadu 2020 přerušen provoz na dobu delší než
5 kalendářních dnů a dle výše uvedené vyhlášky nevzniká oprávněný důvod ke snížení měsíční
částky úplaty za předškolní vzdělávání.
Po dohodě se zřizovatelem jsem se rozhodla do předloženého návrhu pro zřizovatele částky
za měsíc říjen 2020 promítnout i přerušený provoz v měsíci listopadu. Měsíční poplatek za
předškolní vzdělávání za měsíc říjen 2020 činí 400 Kč a měsíční poplatek za měsíc listopad 2020
zůstává nezměněn, tedy 800 Kč.
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu z důvodu zhoršení epidemické situace v
souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů a jeho prodloužení
až do 20. listopadu 2020 budou rodiče dětí, kteří se rozhodnou nechat si své dítě doma a
nenavštěvovat MŠ, osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc listopad 2020. Pokud
bude nouzový stav ještě dále prodloužen, bude možnost osvobození od úplaty i za měsíc prosinec
2020. Takto zní žádost, kterou předkládám zřizovateli ke schválení na nejbližším konaném zasedání
Zastupitelstva obce Krčmaň, to se uskuteční pravděpodobně dne 11. 11. 2020. Pokud bude i tento
můj návrh schválen, bude platit výše uvedené.
Rodiče, kteří se takto rozhodnou, vyplní tiskopis Žádost o osvobození od úplaty za
předškolní vzdělávání, (vyplněný ho mohou poslat oskenovaný e-mailem nebo vhodit v obálce do
schránky MŠ), na základě kterého bude vydáno Rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní
vzdělávání.
Jelikož pravomoc o osvobození od poplatku či o snížení tohoto poplatku závisí na
zřizovateli MŠ, budu Vás všechny informovat o tom, zda byly schváleny oba dva mé návrhy (tedy
na snížení školného za měsíc říjen 2020 a na případné prominutí školného), zatím se jedná pouze o
informativní charakter, avšak dodávám, že bylo vše předem a řádně se zřizovatelem konzultováno a
neměl by být se schválením problém.

Vzniklé přeplatky za úplatu za předškolní vzdělávání budou rodičům vráceny na bankovní
účet, ze kterého bylo hrazeno, a to do 30. listopadu 2020.
V Krčmani 5. 11. 2020
podepsal
Bc. Klára Digitálně
Bc. Klára Felnerová
2020.11.05
Felnerová Datum:
10:23:21 +01'00'

__________________________
ředitelka MŠ

