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Církevní základní škola a mateřská škola Archa, Petroupim 49, 256 01, Benešov

Směrnice - Pokyn ředitelky mateřské školy ke
stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
Číslo jednací: 013-2808-2017
Skartační znak:A/5
I. Úvodní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy Archa, Petroupim 49, 256 01 Benešov, vydává v souladu se
zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání („školský zákon“), vyhláškou č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších novelizací, směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v naší mateřské škole. V
souladu s odst. 1 § 123 zákona č. 561/2004 Sb. v pozdějším znění je vzdělávání poskytováno
za úplatu. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte.
II. Výše základní částky
Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy na období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku.
Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku
stanoví pro všechny děti v MŠ ve stejné výši, včetně dětí cizinců a azylantů.
Výše částek na příslušný školní rok jsou uvedeny v příloze směrnice.
Informace o výši úplaty bude v následujících letech zveřejněna na informační tabuli nebo
webu školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
III. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání
Splatnost úplaty se řídí dle vyhlášky č.14/2005 Sb.
 Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Nebo předem ve splátkách
zvlášť na období leden – červenec a srpen – prosinec. Ve výjimečných případech, je
možné dohodnout změnu termínu úplaty zákonného zástupce s ředitelkou.
 Úplatu lze hradit:
a)Bezhotovostně na účet MŠ u ČSOB č. 105334437/0300 Pro správnou identifikaci
platby je nutné do poznámky uvést: příjmení a jméno dítěte. Tento způsob škola
preferuje.
b)Hotově u ředitelky školy po předchozí domluvě
 Za děti, které končí svou docházku do MŠ s koncem června daného školního roku se
úplata platí do konce července. Za děti, které začínají docházku do MŠ zářím se úplata
platí počínaje srpnem.
 Neuhradí-li zákonný zástupce opakovaně úplatu za vzdělávání, může ředitelka
školy rozhodnout, po předchozím upozornění, o ukončení předškolního vzdělávání.
 Platba nabývá účinnosti podle data rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 Zákonný zástupce je seznámen před nástupem dítěte do mateřské školy s možnými
způsoby platby
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IV. Snížení úplaty za předškolní vzdělávání ze sociálně finančních důvodů plátce
Snížení úplaty za vzdělávání se může týkat následujících osob:
a)Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b)Zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.
c)Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d)Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče.
e) Zákonný zástupce, který se dostane do finanční nouze.
V případě, že nastane některý z vyjmenovaných případů, zákonný zástupce dítěte či pěstoun
písemně požádá o snížení platby ředitelku školy a ta o něm může rozhodnout po poradě se
školskou radou.









V. Snížení úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu snížené docházky dítěte do MŠ
Výše úplaty se snižuje na polovinu za každý kalendářní měsíc po dobu nepřítomnosti
dítěte, pokud je dítě nepřítomno v mateřské škole ze zdravotních důvodů déle než dva
kalendářní měsíce a tato nepřítomnost je zákonným zástupcem řádně omluvena a
doložena potvrzením lékaře. O snížení úplaty požádá zákonný zástupce ředitelku
písemně.
Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu
mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě podle rozhodnutí ředitelky
školy tak, aby součet doby, po kterou se vzdělávají obě děti, byl roven plné době
vzdělávání jednoho dítěte.
Ředitelka mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání u dítěte s kratší
dobou vzdělávání každý rok nově, podle přílohy tohoto dokumentu, vyhlašované
v červnu předchozího roku.
Dělí-li se o jedno místo dvě děti, pak je úplata stanovena tak, aby pro obě děti v součtu
činila 100% stanovené úplaty pro jedno dítě.
V případě individuálního vzdělávání se úplata za vzdělávání snižuje na 1/3 po dobu trvání
individuálního vzdělávání.

VII. Závěrečná ustanovení
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. září 2017. Směrnici lze v průběhu doby, kdy se objeví
nové skutečnosti, měnit. Změny se provádí číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou
součástí směrnice.

V Petroupimi dne 24.8.2017

Mgr. Jitka Hřebecká
ředitelka školy
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Církevní základní škola a mateřská škola Archa, Petroupim 49, 256 01, Benešov

Příloha č. 2
k pokynu ředitelky mateřské školy ke stanovení
úplaty za předškolní vzdělávání
Číslo jednací: 005-2006-2018
Skartační znak:A/5

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na
školní rok 2018/2019
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty z
a předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 takto:
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání:
 Celodenní neomezená docházka - 1900,-Kč
 Dítě, které je přihlášeno na částečnou docházku platí poměrnou částku vypočtenou
podle dnů, které do MŠ dochází, jako počet pětin ze základní částky školného.
 Dítě, které do MŠ dochází denně na omezenou denní dobu platí plnou částku.
 Dítě na individuálním vzdělávání platí 1/3 stanovené částky po dobu trvání ind.
vzdělávání

Výši úplaty pro dobu omezení nebo přerušení provozu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví
ředitelka současně s oznámením omezení provozu nejdéle dva měsíce před omezením
provozu.
Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU.

V Petroupimi 20.6.2018

Jitka Hřebecká
ředitelka školy

