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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných aktualizací.

Výše úplaty
Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na
období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června
předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu
školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při
přijetí dítěte.
Zákonný zástupce dítěte se zavazuje hradit za předškolní vzdělávání (dále jen „školné“) úplatu
ve výši 9 000 Kč za každý školní rok (tj. 900 Kč/měsíčně).
Způsoby plateb školného:


roční platby – úhrada do 30. 06. na následující školní rok,



půlroční

platby

–

první splátka do 30. 06. na následující školní
druhá splátka do 31. 01. příslušného školního roku,

rok,

 měsíční platby – splátky školného vždy do 25. dne příslušného měsíce školního roku.
(První splátku školného je nutné uhradit vždy do 25. dne v měsíci, v němž žák zahájí povinnou
školní docházku na naší škole.)
Úhradu školného je možné provádět bankovním převodem na účet školy
19-5908910277/0100 (variabilním symbolem je rodné číslo dítěte) nebo hotově v kanceláři
školy.
Neuhradí-li zákonný zástupce dítěte školné v řádném termínu, bude formou upomínek vyzván
k jeho okamžitému zaplacení. Pokud škola neobdrží školné ani po třetí zaslané upomínce, bude
vzniklou dlužnou částku vymáhat soudně. Škola si za neobdržení platby vyhrazuje smluvní
pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý týden prodlení.
Škola si vyhrazuje právo upravit výši školného s ohledem na případné změny ekonomických
podmínek celostátního charakteru (např. inflace, zvýšení cen energií, plynu, úpravy daňových
zákonů a jiné nepředvídané okolnosti).
Zaplacené školné se nevrací.
Snížení úplaty

V mateřské škole je možnost snížení úplaty v případě souhlasu ředitelky školy a to pouze
v odůvodněných případech (náhle ztížená sociální situace, vysoká absence dítěte z důvodů
rodinných nebo zdravotních) a pouze na základě žádosti zákonného zástupce (vzor žádosti je
přílohou tohoto dokumentu).
Zaměstnanci školy za své děti školné neplatí.

V Litoměřicích dne 20. 06. 2016

……………………………………….
Ing. Blanka Fránová Ježková
ředitelka školy

Příloha č. 1

Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o.,
Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice

ŽÁDOST RODIČŮ O SLEVU ŠKOLNÉHO
Žádám o slevu z příspěvku na školné pro školní rok ………/……….. .
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………… nar.: ……………………………..
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………….
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………….
Slevu školného žádám z těchto důvodů:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Z výše uvedených důvodů jsem schopen/a platit školné v max. výši: …………... Kč/měsíc
Dokumenty odůvodňující slevu školného:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou správné a jsem si vědom/a následků nepravdivého
prohlášení.
V……………………… dne………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………………….

Rozhodnutí ředitele školy: …………………………………………………………………………………….
Žadatel/zákonný zástupce dítěte bude hradit školné ve výši: ………… Kč/měsíc ve šk. roce …..…../......…..

V……………………….. dne………………

Podpis ředitele školy: ………………………………….

