
MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČIČKY, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, 

664 66, Němčičky 59

SMĚRNICE

o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Němčičky, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Němčičky 59,
664 66, na základě ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
dále  dle  §  6  vyhlášky  MŠMT č.  14/2005  Sb.,  o  předškolním  vzdělávání  v platném  znění
vydává tuto směrnici.

Úvodní ustanovení

1.   Účelem této směrnice je stanovit výši a způsob úhrady úplaty za předškolní vzdělávání
v mateřské škole pro školní rok 2018/2019.

Výše úplaty

1. Úplata  je  stanovena  na  základě objemu vynaložených  neinvestičních  nákladů na dítě
v uplynulém kalendářním roce. Tato částka nepřesahuje 50% neinvestičních nákladů.

2. Výše úplaty pro školní rok 2018/2019 činí 250,-Kč měsíčně.

Osvobození od placení

1. Podle  novelizovaného  ustanovení  §  123 školského zákona  se  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.

2. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku  
pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti
náleží  zvýšení  příspěvku  na  péči,  rodiči,  kterému  náleží  zvýšení  příspěvku  na  péči
z důvodu  péče  o  nezaopatřené  dítě/§  12  odst.1zákona  108/2006  Sb.,o  sociálních
službách,  ve znění zákona 366/2011 Sb./,fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a
z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče/§36 až 43 zákona 117/1995
Sb.,ve  znění  pozdějších  předpisů/.  Tuto  skutečnost  je  však  třeba  doložit  ředitelce
mateřské školy.

Snížení úplaty

1. U dětí,  jimž je  docházka do mateřské školy  omezena nejvýše  na  4  hodiny  denně z  
důvodu: pobírání příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, která převzala dítě do
péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu se zvlášť stanoví
výše  úplaty  odpovídající  2/3  výše  úplaty  stanovené  pro  celodenní  provoz.  Tuto
skutečnost je však třeba doložit ředitelce mateřské školy.



2.   Úplata se neplatí  v době přerušení / uzavření / mateřské školy v měsících červenci  a
srpnu. Při provozu v těchto měsících platí rodiče poměrnou částku. Při převodu na jinou 
mateřskou školu, platí poměrnou částku v té mateřské škole, kam dítě dochází. Poměrná
částka úplaty se stanoví i v případě, pokud bude provoz v kalendářním měsíci  omezen
nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

Způsob úhrady  

1.  Úplata za předškolní  vzdělávání  se platí  v hotovosti  u pedagogických pracovníků vždy
první  středu  v  měsíci,  nejpozději  do  15.  dne  příslušného  kalendářního  měsíce,  po
domluvě možno uhradit školné později.

2.   Pokud  zákonný  zástupce  opakovaně  neuhradí  úplatu  za  vzdělávání  ve  stanoveném
termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady,  bude na tuto skutečnost
písemně  upozorněn.  Pokud  přesto  nebude  toto  upozornění  akceptovat,  bude  dítěti
ukončeno  předškolní  vzdělávání  na  základě  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,
základním,  středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání  (školský  zákon)  v platném
znění.

Závěrečná ustanovení

1.    Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2018 a její platnost je do 31. srpna 2019.

        

                                                                      Bc. Vendula Tintěrová, DiS.

                                                                                                     Ředitelka MŠ Němčičky  

 


