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Změny ve směrnici jsou prováděny íbrmor"r číslovanýchpísernných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.

c)becná ustanovení

Nazákladč ustanovení § l65" odst. 1.. písm. a)zákona č.56112004 Sb, o předškolním. základním
střednínr, vyššímodbornénr a.|iném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. vydávám.|ako
statutární orgán školy tuto snrěrnici. Směrnice.je součástíorganizačníhořádu školy.
Mateřská škola, jako právnická osoba zŤízená obcí , se ve věcech úplaty za předško|ní vzdělávání
řídízejménazákonem č. 56l 12004 Sb.. o předškolníni. základním. středním, vyššímodbornérrr a
.iiné vzdělávárrí (školský zákon). v platnénr znční.a prováděcínr předpisem ke školskémuzákonu
-vyhláškorr č. l4/2005 Sb.. o předškolním vzdělávání. v platném znění.

1.

Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdélávání

a)
b)

Při.jímání dětí k předškolnínlu vzdělávání.je provádčno na základě písernnéžádosti
zákorrnólio zástupce dítc\tc.
() při.jetí dčtík předškolnírltu vzcle\lávání rozhodu.ic řcdite lka školy,

2. Stanovení a splatnost

úpla§ za předškolní vzdělávání

2. 1 Stanovení výše úpla§ za předškolní vzdělávání
a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy rra
období školního roku a zvcřejňuje.ii na přístupném nlístě ve škole ne.ipozději do 30. června
předcházejícího školního roku, V případě přiictí dítěte k přcdškolnímu vzdělávání v průběhu
školního roku oznánlí ředitelka nrateřské školy stariovenou výši úplaty zákonnénlrr zástupci
při přijetí dítěte.
b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou niěsíční.
c) Uplata za předškolr-rí r,zdělávání se stanovuje na období školního roku.
d) Nc.ivyššírr.ožr-rá úrplata vycliází ze skr-rtečných prťrnrěrných měsíčníchneinvestičníchnákladŮ
na dítčr, kalcndářrlínl rocc přcdcházejícínl kalcndářníItrlt roku. v něrnž se úplata stanoví.
c) Nc.ivy,ššítlltlž.t:.á úrplata sc stanoví.iako 50 % sktrtcčny,ch průnlčrrrýchnrěsíčníclrneinvestičních
nákladů právnickó osobv vvkonár,a.iící činnost rnateřské školy,. které připadajína předškolní
vzdělávání dítěte v rrlatei"skó škole v rrplyrrulénl kaleridářnínl roce. Před určerrímprocentnílro
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2. 2

Splatnost úpla§ za předškolní vzděláváni,

je sp|atná nejpozději do posledního dne předcházejícího
a) úplata za příslušný kalendářní měsíc
skoly rredohodne se zákonným zástupcem
kalendářníh" *r.j'.., pokud r.di,.lka maieřské
dítěte jinou splatnost úplaty,

,
b) Jestliže
]1_.l_,. _^^_,_,_:
., lrnrotné
l"nrrrlné nouzl,
nntl.
v
p.onroci
dávkLr
se
opakrriící
_ zákonný zástr_rpce dítěte pobírá
na
_ zákonný zástr_rpce nez_aopatřcnená aitĚtc. kterénru (ctítěti) náležízvýšenípříspěvkr"r
péči.
o nezaopatřené dítě"
_ rodič. kterému nálež,ízvýšenípříspěvku na péčiz d.ůvodu péče
_ fyzickáorobu, kt".á o aite osobne'pečuje a ) důvodu péčeo toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče
přede dnem. splatnosti ťrPlatY Podá ředitelce
a tuto skutečnost-f rokážeředitelce školy,
za přislušný kalendářní m!s|c, nenastane
mateřské skoly zádost o osvobození ocl úplaty
v'rozhtdnLrti reditelky mateřské školy o prominutí
splatnost úplaty dříve než clnenr uu.úi,*
nebo sníženíúplaty.

3. Výše úplaty
pro všechny clěti v tomtéždruhu provozu mateřské
a) úplata se pro příslušný školní rok stanoví
je

pro případý dctiv celodennjm nebo internátním provozu'.iimž
školy ve stejné měsíčnívýši.
z důvodr-r pobíránírodiČo^vskélroPřísPěvku,
docházka do nrateřské školy omezena ,.Ódie"n,, clítěte
výše úplaty oclpol,ÍdajícínejvýŠe2/3 výŠeÚPlatY
se v souladu s odstavcerrr l zvlášt,stanoví
stanovené pro celodenní provoz,
zákona nezapočítává do počtu dětí v
b) pro dítě, které sc v souladr_r s § 34 odst. 9 školského
povoleným počtem dětí zapsaným v
mateřské škole pro účelyposouzení souladu s nejvyšším
ředitel mateřské ŠkolY. ne.ivýŠe vŠakve
rejstříku škol a školských zařízení,stanovívýsi úpiaty
provozu,
uýSi odpouídající2l3 výše úplaty v příslušném

Úplata za předškotní vzclělávání ,,dalšího dítětco'
a)

b)

rreŽ odpovídá provozu mateřské
Vzclělává_li se dítě v rnateřské škole pravidelně kratšídobu,
školy. nrůžese ve zbývaiící době vzdělávat dalšídítě,
vzdělávání ,,dalŠÍhodítěte" ve výŠi
ř{editelka rrrateřské šk"iístanovuie ťrplatu za předškolní
i.linou t,ýši, 2/3 ie vý,še maximální),
2_13 úp|aty pro celodenni provoz_ (i.ze,sranovit

-

5. Bezúplatnévzdělávání v posledním ročníkumateřské školy

Yzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku. který
následu.ie po dni. kdy dítě dosálrrre pátého roku věku.
7. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské
školy po dobu delšínež 5 vyučovacíchdnů v kalendářním měsíci

Pro kalendářní měsíc. v němž bude onrezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po
dobu delšínež 5 vyr-rčovacích dnů" stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty. která r-repřesáhne
pomčrnou část výše úplaty"stan<lvené podlc odstavců l až,3 § 6 vyhlášky. odpovída.jícírozsahu
tlnrezení nebo př,erušcní provozu rlratcř"skó školy. 'I'akto stanovcllolr výši úplaty.je ředitel
nrateřské školv povinerr zveře.irrit na přístLrpnénl nrístě ve škole. a to nejpozději2 niěsíce před
přerušením nebo onlezenínr provtlztt nlatcřskó školy podle r\ 3 odst, l vyhlášky. v ostatních
případech neprodleně po rozhodtrutí řeclitele nlatcřské školy o přcrrršerrí nebo omezení provoztt.
8. Přehled výše úpla§

300.- Kč
a) celodenní docházka
b) dítě nedocházelo do MŠarri.ieden clen příslušnéIrokalen<jářního
l50.-Kč
měsíce
c) ťrplata při onrezení. přerušení provozu (nrěsíce červencc a srpcn) delšímnež 5 vyučovacích
dní v měsíci bude stanovena k 1.5. daného roku. v ostatníclr případech ihned
9. Osvobození od

úpla§

a) Osvobozen od úplaty,.ie
aa) zákorrrrý zástupce dítčte.který pobírá opakrriícíse dávkLr ponroci v lrnrotné nouzi.
bb) zákonný zástupce nezaopatřcnelho dítčte. pokrrd ton]Llto dítčtinálcží zr.ryšení příspěvku na

péči.
cc) rodič, kterému náleží zvýšenípříspěvkrr na péčiz dťrvodu péčeo nezaopatřené dítě, nebo
dd) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péčeo toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
b) Pokud byla přede dnem splatrrosti úplaty podárra zákonrrým zásttrpcenr ředitelce mateřské
školy žádost o osvobození od úplaty za příslušrrý kalenclářní rněsíc. nenastane splatnost Úplaty
dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky nrateřské školy. Splatnost se tak v případě
osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka nlateřské školy
žádosti nevyhoví. bude zákonný zástupce povinen uhradit ťrplatu zakalendářní měsíc. Pokud
ředitelka žádosti o osvobození vyhoví. splatnost úplaty vťrbec nenastane.

l0. záv ěrečná ustanovcní
Směrnice nabývá účinnostidnenr 1.9.2020

Hana Tobrmanová
Ředitelka MŠKralovice

Maieřská škola kralovice
příspěvková organizace
Mírová 605

lČo:49746090

lel,: 373 396 371, 37313916224

Příloha č. 1 - Stanovení úpla§
Mateřská škola l(ralovice

stanovení úpla§ za předškolní vzdělávání v Mš kralovice
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 56l 12004 Sb.. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném ajiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
stanovu.ji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školnírok20201202l takto:

l.
2.
3.

celodenní doclrázky

300"-

dítě. které nedoclrázclo do Mš anijeden der-r příslušného
kalendářního měsíce. omezení provozll v prosinci

přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delšínež 5
vyučovacích dní r,, nlěsíci

Kralovice 22.10.2020
Hana Tobrmanová
Ředitelka MŠKralovice
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96

224

Kč

150,-Kč

výše úplaty

bude stanovena
k l,5. xxx

Příloha č.2. - Osvobození od úplaty
Mateřská škola kralovicc
Ž,adatďr:

č..i.,
vzdělávání v mateřské škole
Osvobození od úpla§ za předškolní
Sb.. o PředŠkolním'
podle § 123 odst. .4 .'zď.konaČ. 561 l20O4
zněnÍ' a
Ředitelka nrateřské školy Kralovice,
v
uraelávání (Školský zá\9n)' Platném
odbornénrllin.,r,
vyšším
středriínr.
z.ákla<lním.
v platném znění,
Sb., o predskolním izdé|áváni,
iň6ďs
t.
vyhlášky
al
piň.
o
podle 6 odst.
§

vzdělávání
osvobozuje ott úpla§ za předškolni
na období od...

"do",

doložené
na základě žádosti pana..,..._:.:...:."
osvobození od úplaty bylo vydáno
na
PřísPěvek
pěstounské_pee. u že.ditě má nárok

,"#";;

rozhodnutím o tom, že mubylo dítě
Sb., o státní sociální podpoře'
pee ip"ar. ŽŇ,n?.e
,1l'711995 příspěvek je vyplácen,
na úhradu potřeb dítěte v pěstounske
ao-r,rááy o,vědčující,že tento
v platném znění.Dái;lyly áotoz.ny

Kralovice dne

..

l]ana Tobrmanová
Ředitelka MŠKralovice

