Č. j.

Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace
se sídlem ve Slavonicích, Brněnská 200
/2017 - P.č. 3
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
ÚPLATA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vypracovala:
Pedagogická rada projednala dne:
Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Mgr. Vítězslava Benešová, ředitelka školy
29.8. 2017
29.8. 2017

Úplata za předškolní vzdělávání
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ (dále jen „úplata“),
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 43/2006 sb., kterou se mění vyhláška
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Čl. I
Výše úplaty a podmínky splatnosti
1. Výši úplaty stanovuje ředitelka mateřské školy na období jednoho školního roku a
zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30.6. předcházejícího
školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního
roku bude plátce seznámen se zněním této směrnice včetně dodatků ředitelkou MŠ.
2. Úplata je příjmem na částečnou úhradu neinvestičních (provozních) nákladů mateřské
školy. Měsíční výše úplaty v Mateřské škole Slavonice činí 200,- Kč za jeden
kalendářní měsíc.
3. Úplatu hradí rodiče dítěte nebo jeho zákonní zástupci bezhotovostním převodem
z účtu nebo hotově v kanceláři hospodářky školy vždy do 15. dne následujícího
kalendářního měsíce.
4. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které přesáhnou pět
vyučovacích dnů v měsíci, se bude úplata úměrně krátit. Informaci o plánovaném
omezení provozu nebo uzavření školy a následném krácení úplaty ředitelka vyvěsí
v MŠ na přístupném místě dva měsíce předem, v ostatních případech neprodleně
po rozhodnutí ředitelky a zřizovatele mateřské školy o přerušení nebo omezení
provozu.
5. Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání či stravné
ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou na termínu jiném, může ředitelka
školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci,
rozhodnout dle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o ukončení předškolního
vzdělávání dítěte. Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona,
pokud je vzdělávání pro dítě povinné.

Čl. II
Osvobození od úplaty
1.

Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné
nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené
dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

2.

Žádost o osvobození od úplaty podává zákonný zástupce písemně na ředitelství školy.
K žádosti je třeba přiložit písemné oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu
o přiznání dávky pěstounské péče.

3.

Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni, jsou povinni neprodleně nejpozději do 8 dnů
nahlásit změny, které nastaly v souvislosti s přiznáním dávek pěstounské péče.

Čl. III
Úplata za povinné předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné. Povinné předškolní
vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní
docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Čl. IV
Snížení úplaty
1.

Pro děti, které nedocházely do MŠ ani jeden den v měsíci a byly řádně omluveny,
stanovuji výši 50 % úplaty uvedené v Čl. I., odst. 2.

2.

Snížení úplaty v případě přerušení provozu
Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci
červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Provoz lze ze závažných důvodů
omezit nebo přerušit i v jiném období. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka
mateřské školy po projednání se zřizovatelem. V případě přerušení provozu mateřské
školy po dobu delší než pět vyučovacích dnů se úplata podle Čl. I této směrnice za
uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu pracovních dnů přerušení provozu
vůči celkovému počtu pracovních dnů v příslušném měsíci.

3.

V případě, že dítě nedochází ani jeden den v měsíci, ve kterém je částečně přerušen
provoz mateřské školy, uhradí zákonný zástupce dítěte pouze 50% úplaty krácené podle
odstavce 2) tohoto Čl.

Čl. V
Účinnost směrnice
Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9. 2017 a nahrazuje Směrnici Úplata v mateřské škole
ze dne 2.4. 2014

Ve Slavonicích dne 29. 8. 2017
Mgr. Vítězslava Benešová
ředitelka školy

