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Změny ve směrnici oproti původní jsou prováděny vyznačeny zelenou barvou.
Tato směrnice vychází z:
- § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle
- § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
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Čl. I
Úvodní ustanovení
Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče
nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole, možnost snížení nebo osvobození od úplaty
a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. II
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí (vzdělávání předškolních
dětí) se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců./účinnost zákona č.472/2011
Sb.,kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,/školský zákon/,ve znění pozdějších předpisů./
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Čl. III
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok
2014/2015 (tj. období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 činí 300,- Kč za jeden kalendářní měsíc
pro všechny děti uvedené v čl. 2 této směrnice a to jak pro děti s celodenní i polodenní
docházkou, tak pro děti s docházkou pěti kalendářních dnů v měsíci.
Čl. IV
Snížení úplaty
Ve školním roce 2014/2015 je pro období od 1. 7. 2015 do 31.8.2015(letní prázdniny)
činnost mateřské školy omezena, úplata je platná pouze pro děti přihlášené na prázdninový
provoz. Přesný termín bude oznámen nejméně 2 měsíce dopředu a bude stanovena zvláštní
výše úplaty v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Pro děti, které nejsou na prázdninový provoz přihlášeny je úplata je snížena na 0,-Kč
(zákonný zástupce úplatu pro toto období neplatí).
Pokud bude provoz v době vánočních a jarních prázdnin omezen nebo přerušen více než pět
vyučovacích dnů, bude stanovena poměrná část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení
nebo přerušení provozu MŠ.
Čl. V
Prokázání nároku na osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle
§20 až § 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Dále bude
od úplaty osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské
péče v souladu s § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném
znění.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádáli o to písemně ředitelku školy a výše uvedené skutečnosti v čl. 5 jí prokáže. Žádosti lze
podávat přímo ředitelce školy nebo prostřednictvím učitelek na jednotlivých třídách.
Čl. VI
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.
Čl. VII
Splatnost úplaty
Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Úplata za kalendářní měsíc je
splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce na běžný účet školy 235 720 010/0300
převodem na účet nebo hotově v MŠ, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným
zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu
za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle
§35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
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Čl. VIII
Osvobození od placení úplaty
Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst.
2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto
skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nebo
e) vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy, nejvýše ale po dobu 12 měsíců. Toto
omezení bezúplatnosti neplatí pro děti se zdravotním postižením (§ 123 odst. 2 zákona
č. 561/2006 Sb., školský zákon)
Čl. IX
Závěrečná ustanovení
Tento pokyn je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a dále pro všechny zákonné zástupce
dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole ve Svatém Janu nad Malší a
nabývá účinnosti dnem 1.9.2014.

Ve Svatém Janě nad Malší 28.6. 2014

Mgr. Marcela Krychová
ředitelka školy
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