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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Jestřebí, příspěvková organizace, Jestřebí 105 na základě
ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ) v platném znění a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, vydává směrnici ke stanovení výše úplaty za
předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jestřebí č. 18.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jestřebí 18 ( dále jen
„úplata“ ), možnost osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v Základní
škole a Mateřské škole Jestřebí, odloučené pracoviště Mateřská škola Jestřebí 18 na základě
ředitelem vydaného rozhodnutí.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně nejvýše po
dobu 12 měsíců ( Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. ).
Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání neplatí pro děti se zdravotním postižením.
V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v daném školním roce dovrší věku
šesti let a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Čl. 3
Základní částka úplaty
Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50% skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů se
nezapočítávají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost,
odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a
odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb
a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s
výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických
pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž
úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
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Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání 1 dítěte ve třídě s celodenním
provozem činí 250,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Při umístění více dětí z
jedné rodiny je tato částka stanovena na 200,- Kč na 1 dítě na příslušný
kalendářní měsíc pro školní rok 2015/2016.
Čl. 4
Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty je :
a)
b)
c)
d)

zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče, pokud tuto skutečnost prokáže vedoucí odloučeného pracoviště
e ) rodič, který prokáže nepřítomnost dítěte v předškolním zařízení po celý kalendářní měsíc z
důvodu lázeňské péče, hospitalizace nebo umístění v jiném zdravotnickém zařízení
( na podkladě vlastní žádosti )

Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
(1) Snížení úplaty za předškolní vzdělávání je pouze v případě přerušení provozu mateřské školy v
době letních prázdnin ( v měsíci červenci a srpnu ).
(2) Poměrná část úhrady činí 1/20 ze stanovené měsíční částky a ta se platí pouze v případě
uzavření mateřské školy v době letních prázdnin a v případě uzavření z technických důvodů
( ovšem pokud je MŠ uzavřena více jak 5 pracovních dnů jdoucích po sobě ).

Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.
(2) Ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úhrady.
(3) Plátce uhradí úplatu hotově v MŠ, kde mu bude vydán doklad o zaplacení.
(4) Úplatu uhradí zákonný zástupce bez ohledu na to, kolik dnů bude dítě mateřskou školu
navštěvovat. V případě absence dítěte se úplata nevrací.
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Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Stanovení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro další roky bude
řešeno vydáním nové směrnice.
(2) Výše snížené úplaty, která se vypočítává podle čl. 5, odst. 2 této směrnice, se zaokrouhluje na
celé koruny směrem nahoru.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem organizace a je účinná od 1. září 2015.

V Jestřebí 29. 8. 2015

Mgr. Zicháček Martin
ředitel školy
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