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Změny:

Tato směrnice vychází z § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 43/ 2006 Sb.
o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
1. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále je „úplata“) tvoří
základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.
Ředitel školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního
roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího
školního roku.
2. Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných
měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou
výdajů na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní
pohotovost, odměny za práci vykonanou na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění, na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady
vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených
s výukou dětí zdravotně postižených, na učební pomůcky, a rovněž výdajů na další
vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem
škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu. Základní částka se
pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro
všechny děti v příslušné mateřské škole v jednotlivém druhu provozu podle odst. 1
ve stejné výši.
3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek
(§ 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů), nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
(§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost
prokáže vedoucímu mateřské školy.
4. Zákonnému zástupci dítěte přihlášenému k polodenní docházce do mateřské školy je
výše úplaty stanovena na 2/3 základní částky.
5. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
příslušného kalendářního měsíce a nejvýše pět kalendářních dnů v kalendářním
měsíci, bude základní částka za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížena
o polovinu stanovené základní části.
6. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školky
podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která
nepřesáhne poměrnou část úplaty stanovené podle bodu 2., 3. a 4.

7. Platby za školné probíhají bezhotovostně trvalým příkazem na účet MŠ
181685802/0300 vždy k 15. dni v měsíci. Kde je nutné vždy uvést:
a) pro děti docházející do I. třídy Broučci variabilní symbol 1315 + do poznámky
jméno a příjmení dítěte,
b) pro děti docházející do II. třídy Koťátka variabilní symbol 2315 + do poznámky
jméno a příjmení dítěte.
c) pro děti docházející do III. třídy Motýlci variabilní symbol 3315 + do poznámky
jméno a příjmení dítěte.
Jedině tak je možné platbu bez problému identifikovat.
8. V případě, že úplata nebude včas uhrazena, nebude dítěti umožněno další předškolní
vzdělávání.
9. 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 (§ 123 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. 9. 2017).
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