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Čl. 1
Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením § 123, odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a
podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění
předkládám zákonným zástupcům základní informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání
(dále jen úplaty), o možnostech snížení nebo osvobození od úplaty a podmínkách splatnosti
úplaty za předškolní vzdělávání.
Čl. 2
Výše úplaty
1. Mateřská škola je s celodenním provozem a úplata činí 340,- Kč měsíčně na jedno dítě
v mateřské škole (dále jen „MŠ“), bez ohledu na počet dnů docházky dítěte
v posuzovaném měsíci.
2. Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo ani jeden den příslušného kalendářního
měsíce do mateřské školy platí úplatu v plné výši.
3. Poměrně snížená úplata na dítě v kalendářním měsíci, kdy dojde k uzavření, omezení
nebo přerušení provozu mateřské školy delší než 5 vyučovacích dnů (např. v době
prázdnin nebo z organizačních či technických příčin).
4. 227,- Kč měsíčně pro dítě, které se nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro
účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku
škol a školských zařízení v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona v platném znění.
Čl. 3
Úhrada úplaty






Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte (dále jen „plátce“) v zařízení, kde je dítě zapsáno
k předškolnímu vzdělávání.
Úplata se hradí bankovním převodem na účet školy nebo v hotovosti u ekonomky
školy, nebo dle dohody s ředitelkou školy.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne stávajícího
kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte
jiný termín úhrady.
Úplata (poměrně snížená) za prázdninové měsíce červenec a srpen bude provedena
zálohově za oba měsíce a to do 30.06. příslušného kalendářního roku.
Výběrem finanční hotovosti je pověřena ekonomka školy.

Čl. 4
Osvobození od úplaty, případně snížení úplaty



Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci
v hmotné nouzi a doloží toto ředitelce školy.
Úplatu nehradí zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží
zvýšení příspěvku na péči a doloží toto ředitelce školy.
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Úplatu nehradí rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o
nezaopatřené dítě a doloží toto ředitelce školy.
Úplatu nehradí fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě
pobírá dávky pěstounské péče a doloží toto ředitelce školy.
Ředitelka školy promine úplatu v případě uzavření mateřské školy z důvodu havárie,
opravy a rekonstrukce mateřské školy, pokud bude trvat déle než měsíc a rodiče
(zákonní zástupci) si po tuto dobu nechají dítě doma a nebudou požadovat umístění
dítěte v náhradních prostorách.
Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte dle § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění v posledním povinném ročníku mateřské školy (tj. kdy dítě od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší 5 let věku).
Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte s odkladem povinné školní docházky.
Rozhodnutí o osvobození, popřípadě snížení úplaty za předškolní vzdělávání bude
vydáno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložení příslušného
potvrzení. Žádost bude posuzována vždy od měsíce, v němž byla podána.

Čl. 5
Sankce
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve
stanoveném termínu a nedohodnou si s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka
školy dle ustanovení § 35 odst.1, písm. d), § 165 odst.2, písm. b) a § 183 odst.1 zákona č.
561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, po předchozím písemném upozornění
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
Čl. 6
Použití úplaty
Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a dle
potřeby na nákup učebních pomůcek.
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Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Tato směrnice je závazná pro zákonné zástupce dětí, osoby jimi pověřené a všechny
zaměstnance školy.
Tato směrnice je zveřejněna na přístupných místech ve škole – informativní nástěnka pro
rodiče a na webových stránkách školy.
Nabytím účinnosti tohoto předpisu se ruší směrnice č. 1/2016 ze dne 20.06.2016.
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.09.2017.

V Ústí nad Labem dne 14.06.2017

Zpracovala:

Bc. Věra Valtová
ředitelka Mateřské školy Střekov
Ústí nad Labem, Sukova 1174/1
příspěvková organizace
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