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Na základě ustanovení § 30 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy jako statutární orgán školy tuto vnitřní
směrnici týkající se úplaty za předškolní vzdělávání.

I.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kozolupy podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst. 2 vyhl. č. 43/2006 Sb., o předškolním
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

stanovuje
výši úplaty za předškolní vzdělávání jednoho dítěte v mateřské škole na 400,- Kč za příslušný kalendářní měsíc pro
období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017. Úplata za předškolní vzdělávání se použije na částečnou úhradu
neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání v mateřské škole.
II.
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů, se poskytuje bezúplatně po dobu jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní
pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé.
Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 9 školského zákona ve znění pozdějších předpisů) se v posledním
ročníku MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.
III.
Snížení základní částky úplaty
V případě přerušení provozu MŠ podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, se úplata poměrně sníží. V době hlavních prázdnin, pokud ředitelka školy nevyužije § 3 vyhlášky 14/2005
Sb., je provoz MŠ většinou stanoven na prvních 14 pracovních dní v měsíci červenci , tzn. úplata se snižuje na
polovinu stanovené měsíční úplaty. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské
školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty odpovídající rozsahu omezení
nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinna zveřejnit
na přístupném místě ve škole nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v měsíci
červenci a srpnu, a v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo
omezení provozu.
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IV.
Osvobození od úplaty
Osvobození od úplaty se řídí § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Osvobozen od úplaty může být:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v 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, pokud tuto
skutečnost prokáže řediteli školy, a to vždy k 1.9. příslušného školního roku, případně při přijetí dítěte v průběhu
školního roku.
Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O snížení
nebo prominutí úplaty vydává ředitelka školy rozhodnutí.
e) bezúplatné předškolní vzdělávání je pro děti v posledním ročníku mateřské školy.
V.
Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání
Úplata za kalendářní měsíc je splatná k 10. dni následujícího měsíce. Úplata (případně včetně penále) se hradí hotově
do pokladny ZŠ a MŠ Kozolupy, tj. v budově základní školy (Kozolupy 1).
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v článku IV.
ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v článku
IV., nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky MŠ o této žádosti nabude právní moci.
VI.
Sankční ustanovení
Nezaplacení úplaty v určeném termínu má za následek penále:
a) při prodlení ve lhůtě do 10 dnů ve výši 10% ze splatné částky
b) při prodlení ve lhůtě 11 až 30% ze splatné částky.
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za stravování, může
ředitelka školy rozhodnout na základě písemného upozornění o ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 odst.1
písm.d) ŠZ).

Mgr. Sabina Nováková
ředitelka školy
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