Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace
Fabián 1215, IČ 70941777
Čj. 35 /2020

Směrnice č. 2 / 2020
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy Velké Bílovice, příspěvková organizace na základě ustanovení § 123 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydává tuto
směrnici, která stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata),
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Výši základní
částky stanoví ředitelka tak, aby nepřesáhla 150 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce podle § 6, odst. 2 vyhlášky č.14/2005
o předškolním vzdělávání v aktuálním znění.
Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy na období od 1. září do 31. srpna následujícího
kalendářního roku a zajistí zveřejnění stanovené částky nejpozději do 30. června předcházejícího
školního roku.
Čl. 2
Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání
Přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné
žádosti zákonného zástupce dítěte. O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka
školy na základě předem vydaných a zveřejněných kritérií.
Při přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do mateřské školy, jsou jeho
zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem školy a se Směrnicí o úplatě za
předškolní vzdělávání
Čl. 3
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož
vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Od úplaty jsou osvobozeny děti v posledním
ročníku mateřské školy podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Vzdělávání
v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Čl. 4
Základní částka úplaty
Podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji:

(1)

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí
400,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2020/2021.

(2)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte se čtyřhodinovou docházkou činí 260,- Kč (tj. 2/3
základní částky) na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2020/2021.

(3)

V případě omezení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude výše úplaty
stanovena poměrnou částí.
Čl. 5
Úplata v době omezení provozu v období hlavních školních prázdnin

Zákonným zástupcům je dva měsíce předem oznámen prázdninový provoz. Písemné informace
o způsobu, termínech přihlašování dětí, o výši úplaty v době omezení provozu nebo uzavření
provozu a hrazení úplaty budou zveřejněny v MŠ. Zákonný zástupce přihlásí dítě ve třídě u třídní
učitelky. Za přihlášené na prázdninový provoz na libovolný počet dní se považuje dítě až po
zaplacení běžně stanovené částky, tj. 400,-Kč. Zaplacená částka za předškolní vzdělávání
přihlášených dětí v době omezení provozu v měsících červenec – srpen se nevrací.
Čl. 6
Splatnost
1, Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, pokud
ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Vybraná
úplata za předškolní vzdělávání je příjmem Mateřské školy Velké Bílovice, příspěvkové organizace
a slouží na pokrytí neinvestičních nákladů v mateřské škole.
2, Platbu „úplaty“ za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce bezhotovostně na účet
256219620/0300, variabilní symbol je číslo domu nebo v hotovosti v úřední hodiny účetní MŠ.
Čl. 7
Osvobození od platby
O osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy podle zákona
č. 561/2004 Sb., vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v aktuálním znění.
Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání na základě písemné žádosti může být zákonný
zástupce dítěte, který prokáže ředitelce školy, že:
a) pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
b) je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
c) je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), z důvodu nezaopatřeného dítěte
d) je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a na toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36
až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit ředitelce školy pobírání sociálního příplatku vždy
nejdéle do konce prvního týdne následujícího měsíce. V případě, že zákonný zástupce pobírání
sociálního příplatku nedoloží, musí uhradit úplatu v plné výši do konce příslušného kalendářního
měsíce. Pokud zákonný zástupce úplatu neuhradí a nedomluví si s ředitelkou školy jiný termín
placení, může být dítěti po písemném upozornění zákonného zástupce ukončena docházka do MŠ
podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Čl. 8
Neplacení příspěvku
Nebude – li opakovaně zákonným zástupcem dítěte včas uhrazen poplatek, může být dítě z docházky
do mateřské školy vyloučeno podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Čl. 9
Účinnost
1, Výše úplaty je stanovena na období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021.
2, Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2020 a současně ruší předchozí znění směrnice čj.
39/2019 ze dne 8. dubna 2019.
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