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Schválila:

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace
(nahrazuje Směrnici ke ……. č.j.:SPmš/141/2014
ředitelka školy – Mgr. Šárka Chobotová

Účinnost:

od 1. září 2015

Závaznost:

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Mateřské školy
Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace a zákonné zástupce dětí
přijatých k předškolnímu vzdělávání v uvedené MŠ

Vydal:

Ředitelka Mateřské školy Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace (dále jen mateřská
škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
vydává tuto směrnici

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata),
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním, druhém nebo čtvrtém ročníku nebo jím zmocněná osoba.
(Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání je vzdělávání v posledním tj. ve 3. ročníku mateřské školy
poskytováno bezúplatně.
Úplatu za předškolní vzdělávání tak nehradí zákonní zástupci dětí, které v období do 1. září
do 31. srpna daného školního roku dovrší 6 let věku. Ostatní zákonní zástupci dětí přijatých
k předškolnímu vzdělávání, jejichž věk odpovídá 1. a 2. ročníku a děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky a 12 měsíců bezúplatného vzdělávání již vyčerpaly, podle
ustanovení § 1 odst. 7 vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, úplatu hradí.

Čl. 3
Základní částka úplaty
1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 400,- Kč na příslušný
kalendářní měsíc pro daný školní rok .

Čl. 4
Snížení základní částky úplaty
Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doručené ředitelce mateřské školy
sníží ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 nejvýše však na
výši odpovídající 2/3 výše úplaty pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona
nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším
povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení.
Snížená částka úplaty odpovídající 2/3 výše základní úplaty se stanovuje na 270,- Kč

Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy na více než pět pracovních dnů
v kalendářním měsíci se úplata za vzdělávání sníží zákonným zástupcům dětí, které MŠ
v daném období nenavštěvují o poměrnou část tj. v kalendářním měsíci s 20 pracovními dny o
1/20 za každý den, v kalendářním měsíci s 22 pracovními dny o 1/22,…
Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu příslušná výše
úplaty vrácena v termínu dohodnutým s ředitelkou školy.
Tímto ustanovením se řídíme především v měsíci červenci a srpnu.

Čl. 6
Prokázání nároku na osvobození od úplaty
Nárok na osvobození od úplaty dle § 6 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním
vzdělávání mají:
 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, ve znění zákona č.
366/2011 Sb.)
 fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů)
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto náleží podle zákona § 7
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zvýšený
příspěvek ve smyslu §12 odst. 1 a 2 téhož zákona.
Nárok na osvobození od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nárokovat písemnou žádostí s
potvrzením příslušné instituce u ředitelky školy.
Zákonný zástupce dítěte, které v období do 1. září do 31. srpna daného školního roku dovrší
6 let věku (viz. Čl. 2 tohoto dokumentu) žádost vypisovat nemusí. Nárok na osvobození od
úplaty je automatický - vyplývá z data narození dítěte. (Neproběhne správní řízení)

Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty
Pro daný školní rok určuje ředitelka školy závazné termíny plateb, které v písemném
vyhotovení dostanou zákonní zástupci rodičů vždy na začátku školního roku. Tyto termíny

jsou rovněž vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu školy. V případě nemoci nebo jiného důvodu,
kdy rodič nemůže uhradit platbu v termínu, je povinen dohodnout si s ředitelkou školy
popřípadě účetní školy náhradní termín, kdy platbu uhradí.
(Dle právních norem je úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15.
dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným
zástupcem dítěte jiný termín úhrady).

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2015.

ředitelka školy
Mgr. Šárka Chobotová v.r.

Příloha č. 1

č.j…..

Žádost – uplatnění nároku na osvobození od úplaty
za předškolní vzdělávání
Dle § 6 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů a Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v mateřské škole
žádám
ředitelství Mateřské školy Paraplíčko, Havířov, příspěvkovou organizaci o osvobození od
úplaty
za předškolní vzdělávání mého dítěte………………………………..
narozeného…………………………, bytem………………………………………………….
z důvodu………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení žadatele/žadatelky………………………………………………………….
V Havířově, dne……………………

………………………………...
podpis žadatele/žadatelky

příloha - Potvrzení o pobírání státní sociální podpory ve smyslu hmotné nouze
nebo
Potvrzení o pobírání příspěvku na dítě z důvodu pěstounské péče
nebo
Potvrzení o příspěvku na péči na nezaopatřené dítě


nehodící se škrtněte

č.j…..

Příloha 2.

Žádost – o snížení základní částky úplaty
za předškolní vzdělávání
Dle § 6 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů a Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v mateřské škole
žádám
ředitelství Mateřské školy pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2,
příspěvkovou organizaci o snížení základní částky úplaty
za předškolní vzdělávání mého dítěte………………………………..
narozeného…………………………, bytem………………………………………………….
z důvodu………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení žadatele/žadatelky………………………………………………………….

V Havířově, dne……………………

………………………………...
podpis žadatele/žadatelky

