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Změny v předpisu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.
Ředitelka mateřské školy vydává Vnitřní předpis k úplatě za předškolní vzdělávání na základě
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vnitřní předpis stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnosti osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty pro školní rok
2018/2019.

1 Výše úplaty
1. 1 Výše měsíční úplaty je stanovena tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných
neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce podle § 6 odst. 2 vyhlášky 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
1. 2 Měsíční výše úplaty je stanovena pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši.
1. 3 Úplata pro školní rok 2018 / 2019 činí 220 Kč za měsíc.
1. 4 Podle § 6 odst. 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů je osvobozen o úplaty:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné
nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené
dítě,
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče.
1. 5 O osvobození od úplaty dle bodu 1. 4 tohoto předpisu rozhoduje ředitelka školy na základě
písemné žádosti a prokázání výše uvedených skutečností (písmeno a až d) do dne splatnosti
úplaty uvedeného v bodu 3. 2, 3. 3 tohoto předpisu.
1. 6 Zákonný zástupce dítěte, které nebude docházet do mateřské školy ani jeden den v měsíci
od přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do prvního nástupu do MŠ, může do dne splatnosti
uvedeného v bodu 3. 2, 3. 3 tohoto předpisu písemně požádat ředitelku školy o snížení úplaty
na ½ částky, tedy na 110 Kč.
1. 7 V případě omezení / přerušení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší
než 5 pracovních dnů, se úplata za daný měsíc krátí v poměru dnů s omezeným / přerušeným
provozem vůči celkovému počtu pracovních dnů v měsíci. Takto stanovenou výši úplaty
zveřejní ředitelka školy na přístupném místě v MŠ nejpozději 2 měsíce před omezením /
přerušením provozu.
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2 Bezúplatné předškolního vzdělávání
2. 1 Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do konce předškolního vzdělávání, tedy
v období, kdy dítě plní povinné předškolní vzdělávání.

3 Výběr úplaty
3. 1 Úplatu za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte.
3. 2 Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne v měsíci.
3. 3 Úplatu za hlavní prázdniny hradí pouze zákonní zástupci dětí nahlášených na prázdniny,
termín splatnosti úplaty za prázdniny je 15. června.
3. 4 Úplatu hradí zákonní zástupci v hotovosti pedagogickému pracovníkovi ve třídě, nebo na
účet školy 1809624349/0800.
3. 5 Úplatu je možné hradit předem na více měsíců. V tomto případě nesmí částka zaplacená na
podzim přesáhnout výši úplaty za daný kalendářní rok a na počátku kalendářního roku nesmí
zaplacená částka přesáhnout výši úplaty za leden až červen.
3. 6 Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, bude předškolní vzdělávání
dítěte ukončeno podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

4 Závěrečná ustanovení
4. 1 Vydáním Vnitřního předpisu k úplatě za předškolní vzdělávání, č. j.: 67/2018 se ruší
Vnitřní předpis k úplatě za předškolní vzdělávání, č. j.: 77/2017.
4. 1 Vnitřní předpis k úplatě za předškolní vzdělávání nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky
školy a je účinný od 1. 9. 2018.

V Šumvaldě 8. 6. 2018

__________________________
Mgr. Eliška Skácelová
ředitelka mateřské školy
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