SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHOLTICE

Úvodní ustanovení
1) Účelem této směrnice je stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání
v mateřské škole
2) Úplatu za vzdělávání v mateřské škole platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní
zástupci za každé dítě v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou
č. 14/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku
1) Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních výdajů
mateřské školy v uplynulém kalendářním roce.
2) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním
provozem činí :
600 Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2021/2022.
3) Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání
v MŠ, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku (§1a odst.2
vyhl. č. 43/2006 Sb.)
4) Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem
obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
(nabývá účinnosti 1.9.2017 - §123odst Z. č. 178/16Sb.)
Osvobození od úplaty
1) Ředitelka MŠ stanovuje úplatu ve výši 0,- Kč pro zákonného zástupce, který
pobírá :
a) opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 Z. č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění Z. č. 366/2011 Sb.)
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči (§ 12 odst.1 Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění Z. č. 366/2011)

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst.1 Z. č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění Z. č. 366/2011) 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 (§36-43 Z. č. 117/1995 Sb.).
2) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu
písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu.
3) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne následujícího kalendářního měsíce,
ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy
prokázal.
Snížení úplaty
1) Pro případy dětí v celodenním provozu, jímž je délka docházky omezena
nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání:
a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte
b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem dítěte
odpovídá výše úplaty 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz a byla
stanovena částkou :
400 Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2021/2022.
5) U dětí, které nedocházejí do mateřské školy ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce z důvodu nemoci, činí výše úplaty měsíčně 150 Kč.
O snížení za vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemné
žádosti zákonného zástupce dítěte.
6) Úplata se neplatí pouze za dobu, po kterou dítě nedocházelo do mateřské
školy z důvodu uzavření MŠ o hlavních prázdninách.
V měsíci červenci a srpnu se úplata platí mateřské škole ve výši 200 Kč.
Tuto částku je třeba uhradit i v případě, kdy dítě v období prázdnin nebude
docházet do MŠ.
7) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů úplata poměrně sníží dle délky uzavření
MŠ.
8) Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla zákonným zástupcem
uhrazena, bude mu výše úplaty vrácena po dohodnutí termínu.
Podmínky splatnosti úplaty
1) Úplata za vzdělávání v mateřské škole na kalendářní měsíc se platí
v hotovosti společně se stravným u vedoucí školní jídelny, případně u ředitelky
MŠ a je splatná do patnáctého dne v předcházejícím měsíci zálohově.

2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jiný
termín splatnosti úplaty.
3) V případě opakovaného neplacení může být docházka dítěte do mateřské
školy ukončena.
4) Vybrané finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu
neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání.
Závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.září 2021.
2) Úplata bude vybírána počínaje dnem 1.září 2021.
3) Touto směrnicí se ruší „Směrnice o stanovení úplaty za předškolní
vzdělávání v mateřské škole“ ze dne 1.9.2020.

V Cholticích dne 1.9.2021
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533 61 Choltice

