Mateřská škola Moravské Prusy,
příspěvková organizace
Moravské Prusy 175, 682 01 Vyškov

č.j. ŘMŠ 40/2014

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení
úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvková organizace (dále jen MŠ) na základě ustanovení § 123
odst. 4, § 165 odst. 2, písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst. l6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváni ve znění
pozdějších předpisů vydává tento pokyn k úplatě za předškolní vzdělávání.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ (dále jen „úplata") osvobození od úplaty a
podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v MŠ v hotovosti v pokladně
mateřské školy. V den nástupu dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci seznámeni s Řádem školy a s tímto pokynem
.
Čl. 3
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
Dětem, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců
neplatí pro děti se zdravotním postižením. Skutečnost, že se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy,
není podmíněna celkovou dobou, po niž se dítě v mateřské škole vzdělává, ani předpokládaným datem zahájení
povinné školní docházky, ale výhradně věkem dítěte.

Čl. 4
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 250, Kč na příslušný
kalendářní měsíc pro školní rok 2014/2015.
Čl. 5
Snížení základní částky úplaty
Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty za
příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí.
1. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5
vyučovacích dnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část úplaty
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
2. úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu:
● zákonný zástupce, jehož dítě v této době mateřskou školu nenavštěvuje, je od úplaty osvobozen
● v případě přerušení provozu školy na polovinu měsíce se stanovuje výše úplaty na polovinu
základní částky za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem t.j. 125,Kč.
Čl. 6
Osvobození od placení úplaty
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek dle § 20 až 22 zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně
pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže
ředitelce školy. Žádosti lze podávat přímo ředitelce školy, nebo prostřednictvím učitelek na jednotlivých třídách.
Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty
1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, jestliže zákonný zástupce
opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního
vzdělávání dle zákona č. 561/2004Sb. § 35 odst. 1 d.
2. Ředitel školy si může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
3. Úplata se platí v hotovosti ve třídě MŠ.
Čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Stanovení základní částky pro celodenní a polodenní provoz mateřské školy pro další školní roky bude
řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena změna ustanovení čl. 3 směrnice platná
pro příslušný školní rok..
2. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem MŠ a je účinná od 1. 9. 2014.

Jitka Měřínská
ředitelka Mateřské školy

