
Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní
vzdělávání

Účinnost od: I.9,2O21 Č.j.: I2l202Il23MŠ

Tento pokyn vycházíz:
- § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle
- § 6 vyhlášky č. l4l2005 Sb., o předškolním vzdéláváni.
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čt. t
úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen ,,úplata"), kterou hradí rodiče
nebo jirií zákonni zástupci dítěte mateřské škole,

čt. tl
Výše úplaty

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných pruměrných měsíčních
neinvestičních nákladů, které připadají na předško|ni vzdělávání dítěte v mateřské škole

Pro školní rok 202112022 je stanovena měsíční úplata za předškolní
vzdé|ávání ve výši 680,- Kč

čt. Iu
Snížení nebo prominutí úplaty

Možnosti dané zákonem č. 561/2004 Sb.
Pravomoc ředitele mateřské školy snižit nebo prominout úplatu za předškolní vzdělávání je
vymezena v § 123 odst. 4 zákona č. 56112004 Sb. Jako důvod pro snížení nebo prominutí
úplaty za předškolni vzdělávání se uvádí zejména sociální znevýhodnění dítěte. Ředitel
mateřské školy je tedy oprávněn rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní
vzděIáváni zejména v případech, jimiž se v § 16 odst. 4 zákona č. 56112004 Sb,, vymezuje
sociální znevýhodnění :

- jedná-li se o dítě z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředím nebo
dítě ohrožené sociálně patologickými jevy

- jedná-li se o dítě s nařízenou ústavní výchovou
- iedná-li se o dítě s postavením azylanta nebo účastnikaŤizeni o udělení azylunaizemi

Českó republiky podle zákona č. 32511999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283lIg9I
Sb., o Policii České republiky, ve zněni pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znéni
pozdějších předpisů.

Procesní stránka snížení nebo prominutí úplaty je upravena ve správním řádu (zákon č.

50012004 Sb., správní řád). Snížení nebo prominutí úplaty je správním úkonem učiněným
vždy vůči jmenovitě určenému dítěti zastoupenému zákonným zástupcem.



V souvislosti s § 123 odst. 2 zákona č, 56112004 Sb., se vzdělávání v posledním ročníku
mateřské školy poskytuje dítěti bezúplatně po dobu jednoho školního roku. Toto
omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání neplatí pro děti se zdravotním postiŽením.

Možnosti dané vyhláškou č. 1412005 Sb.
Tuto problematiku řeší § 6 odst. 3, 4,5,6 vyhlášky č, 1412005 Sb.,:
- děti, jimžje docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání

rodičovského příspěvku (odst. 3) se stanoví výše úplaty odpovídajícinejvýše2l3
výše úplaty stanovené pro celodenní provoz

- pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákonanezapočitává do počtu
dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s odst. 1 (odst. 4) se stanoví výše
úplaty odpovídající nejvýše 213 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz

- pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po
clobu delší než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne
poměmou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovidajici rozsahu
omezení nebo přerušení provozu MŠ.

Osvobozen od úplaty (odst. 6) je:
- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4

odst. 2 zákona č. 11112006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleži zvýšeni

příspěvku na péči (§ 12 odst. I zákona č. 108/2006 Sb., o sociálníclr službách),
- rodič, kterému náleži zvýšeni příspěvku na péči (§ 12 odst. I zákona č. 10812006

Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobirá dávky
pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117ll995 Sb., o státní sociální podpoře)

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

čt. tv
Splatnost úplaty

Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. I4l2O05 Sb. Úplata zakalendářní měsíc je
splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne
se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Platba se provádí v hotovosti u vedoucí školní
jídelny Mateřské školy Kladno, Lacinova 2408.Informace o termínu jsou pravidelně
sdělovány na nástěnkách.
Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu zavzdělávání, může ředitelka školy
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. Idzákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon.

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu bude následující. Částka bude
přepočtena na clny provozu v měsíci. Celková částka se vydělí počtem pracovních dnů a
vynásobí počtem dnů provozu MŠ. Podrobnosti o prázdninovém provozu a úplatě v této době
je povinna ředitelka sdělit dva měsíce předem. Pokud v měsíci neťlspi$§S;ltiújuta hlninwu 241i{,

předškolní vzděláváni se neplatí. L""r"l*"Žiiďaiť?ip-'.
tel. 31:/ .,,$1 

i.t:.)r]

V Kladně dne 14.6.202I
,ú-q*r-Q/

ředitelka MŠ: Ružarovská Marďela


