Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace

Směrnice ředitele školy o úplatě za předškolní vzdělávání
Účinnost od: 01.09. 2020
Ředitelka MŠ Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace vydává v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.
o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon a
vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské
škole Brno, Úvoz 57,příspěvková organizace.

I. Základní ustanovení
V souladu s odst.2 § 123 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon je vzdělávání v mateřské škole
poskytováno za úplatu. Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte. 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.

II. Výše základní částky
Výši základní částky úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy tak, aby
nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém
kalendářním roce (energie, spotřební materiál, služby). Výdaje poskytované ze státního rozpočtu
(na mzdy) dle odst.2§6vyhláškyč.14/2005 Sb. se do této částky nezapočítávají. Základní částka se
pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v
mateřské škole ve stejné výši. Výpočet maximálních 50% skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Pro školní rok 2020/2021 je stanovena výše úplaty 590,- Kč
III. Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte:
a) který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
b) nezaopatřeného, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.)
c) kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) 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 (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Na základě písemné žádosti a předložení dokladů vystavených dle výše jmenovaných zákonů vydá
ředitelka školy žadatelům –zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí o osvobození od úplaty na 1
školní rok. V případě, že žadatelé přestanou v průběhu školního roku pobírat výše uvedené dávky,
jsou povinni o této skutečnosti neprodleně informovat ředitelku školy.
IV. Snížení základní částky
Zákonnému zástupci dítěte, které se v souladu s § 34 ost. 9 školského zákona nezapočítává do
počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí
zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3 úplaty
stanovené pro celodenní docházku. (Jedná se o děti, které jsou přijaté na pravidelnou kratší
docházku).

V. Úplata v případě omezení a přerušení provozu mateřské školy
Pro kalendářní měsíc červenec a srpen, v němž bude naše mateřská škola zajišťovat omezený
provoz, stanoví ředitelka školy zákonným zástupcům úhradu úplaty za předškolní vzdělávání dle
vyhlášky č.43/2006 Sb. Tato úplata nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro
měsíce, v nichž není provoz omezen, a to odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. V
kalendářním měsíci červenci nebo srpnu, v němž bude provoz mateřské školy přerušen (překážka na
straně organizace), nebude úplata za předškolní vzdělávání vybírána. Informace o omezení nebo
přerušení provozu mateřské školy zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejpozději
2 měsíce před omezením nebo přerušením provozu školy, v ostatních případech neprodleně po
rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu.

VI. Splatnost úplaty
Úplata je splatná do 5. dne stávajícího měsíce na základě písemné dohody mezi ředitelkou školy a
zákonnými zástupci dětí.
VII. Závěrečná ustanovení
V Brně dne 31. 08. 2020

Mgr. Bohumila Urbánková
ředitelka školy

