Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
ve školním roce 2021/2022
Čj. MS/VP/2/2021

Úvodní ustanovení

1)
2)

Účelem této směrnice je stanovit výši úplaty a způsob úhrady poplatků na vzdělávání
v mateřské škole.
Úplatu za vzdělávání v mateřské škole hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci
za každé dítě v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb. a její
novelizace č. 43/2006.
Výše příspěvku

1)

Úplata je stanovena na základě skutečně vynaložených měsíčních neinvestičních
výdajů v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů, hrazených státem, přičemž
její výše nepřesahuje 50 % těchto skutečných průměrných měsíčních výdajů na dítě.
Celkové neinvestiční náklady po odečtu nákladů
hrazených ze státního rozpočtu a ŠJ – 2 133 446,40 Kč
Počet zapsaných dětí – 171
Náklady na 1 dítě/měsíc - 1 039,69 Kč
Z toho 50% - 519,84 Kč

2)

3)

Výše úplaty na každé přihlášené dítě ve školním roce
2021/2022 činí 494,- Kč.
Vybrané finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu neinvestičních
výdajů za předškolní vzdělávání.
Způsob úhrady

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Úplatu za vzdělávání v mateřské škole se hradí bezhotovostním platebním stykem
nebo zcela výjimečně hotovostní platbou v kanceláři vedoucí Šj (po domluvě)
Úplata je splatná nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.(zálohová platba
školného spolu se stravným byla se souhlasem písemně dohodnuta se zákonnými
zástupci)
Příspěvek na měsíc září je hrazen do 20. srpna
Úplata za období hlavních prázdnin bude určena poměrnou částkou dle otevření MŠ
v této době.
Pokud bude dítě v období prázdnin docházet do jiné mateřské školy, rodiče uhradí
poplatek za dítě v hotovosti v příslušné MŠ dle jejich vnitřních pokynů.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude přerušen provoz mateřské školy dle §3 po dobu

delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne
poměrnou část stanovené úplaty.
Osvobození od úplaty
1)
2)
3)
4)

Děti plnící povinnou předškolní docházku (předškoláci a děti s odkladem školní
docházky) úhradu za předškolní vzdělávání neplatí.
Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pomoci
v hmotné nouzi, pokud požádá a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
Osvobozena od úplaty bude fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a z důvodu této
péče pobírá dávky pěstounské péče a toto osvobození požádá.
Osvobozen je zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči.

Pozn. Pokud fyzická osoba, která pečuje o dítě, doloží měsíčně potvrzení o příspěvku v hmotné
nouzi, stanovuje ředitelka školy v tomto případě úplatu za vzdělávání na 0,- Kč

Sankční opatření
1)
2)

V případě opakované pozdní platby zákonným zástupcem dítěte může být tato
skutečnost důvodem k nepřijetí, nebo vyloučení dítěte z mateřské školy.
Tuto sankci nelze uplatnit, pokud dítě plní povinnou předškolní docházku.
Závěrečná ustanovení

1)
2)

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.
Výpočet stanovené základní částky úplaty je platný do 31. 8. 2022, od 1. 9. 2022
bude stanovena částka nová.

Tímto pozbývá platnosti „Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ “
ze dne 1. 9. 2020.

Bc. Nováčková Marcela
ředitelka školy

