NAŘÍZENÍ ředitelky mateřské školy o způsobu úhrady
za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018
ŠKOLA: Mateřská škola Vojnův Městec, příspěvková organizace,Vojnův Městec 240,
Žďár nad Sázavou, 591 01

ÚČINNOST : od 1.9.2017
Zrušuje se tak pokyn ředitelky MŠ ke stanovení úplaty ze dne 1.9.2016
Úvodní ustanovení
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole s účinností od 1.9.2017 se stanovuje na
základě §123 odst.1 a 4 zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT 43 / 2006 Sb.
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů .
Výše úplaty je stanovena tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské
školy ve stejné měsíční výši.
Plátci úplaty
Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole platí zákonný zástupce.
Výše úplaty
Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku (tj. od 1.9.
do 31.8. ) a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června
předcházejícího školního roku.V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu
školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí
dítěte.

Pro školní rok 2017 / 2018 je stanovena měsíční úplata
za předškolní vzdělávání ve výši 200,-Kč
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
kalendářního měsíce je úplata za předškolní vzdělávání prominuta.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje BEZÚPLATNĚ
(§ 123 odst. 3 zákona 561 / 2004 Sb., podle novelyč.472/2011Sb. s účinností od 1.1.2012)
nejvýše na dobu 12 měsíců. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na dobu 12
měsíců se nevztahuje na děti se zdravotním postižením.
Děti s odkladem školní docházky budou platit úplatu jak je ustanoveno.

Úplata za vzdělávání během letního prázdninového provozu mateřské školy , tedy od
1.7. – 31.8. dětem , které do mateřské školy dochází, stanovena na den 10,- Kč, a to podle
odchozených dní.
Způsob úhrady
Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti 15. dne stávajícího měsíce
(spolu se stravným)
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní
stravování může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předšk. vzdělávání po předchozím
upozornění písemně oznámeném dle zák. č. 561 /2004 Sb.§35 odst.1d)
Úhrada se provádí přímo v hotovosti právnické osobě vykonávající činnost školytedy příspěvkové organizaci mateřská škola Vojnův Městec.
Osvobození od placení úplaty ( se řídí §6 odst.6 vyhlášky 214 / 2012 Sb.)
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku
pomoci v hmotné nouzi ( § 20 až 22 zákona č.117 / 1995 Sb. o státní podpoře, ve znění
pozdějších předpisů
Fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( § 36 až 43 zákona č.
117 / 1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 218 / 2005 Sb.) a tuto skutečnost
prokáže řediteli školy.
Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči
( §12odst.1 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách)
Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
(§ 12odst.1 zákona č.108/2006Sb. o sociálních službách)
O možnost osvobození, snížení úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti
zákonného zástupce, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ
(Vyhláškač. 214/2012 Sb. §6,odst.6)
Sankce při neplacení úplaty
Sankce při neplacení úplaty jsou dány zákonem 561/2004Sb.
o předškolním,základním,středním , vyšším odborném a jiném vzdělání odst.1písm.c).Ředitel
školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí
úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný
termín úhrady.
Ve Vojnově Městci 18.4.2017

ŘŠ. Jana Losenická Ondráčková

