MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ DĚDINA,
okres Kroměříž
Nová Dědina 100

768 21 Kvasice

Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské
škole ve školním roce 2021/2022 a o podmínkách splatnosti úplaty

Vnitřní směrnice č. 2/2021
Platnost od 1. 9. 2021

Článek I.
Úvodní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy Kvasice (dále jen mateřská škola) vydává v souladu s ustanovením § 123
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č.14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání) tuto směrnici o výši
úplaty (dále jen úplata) a způsob úhrady za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ, možnost snížení
úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Článek II.
Plátci úplaty
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce dítěte přijatého
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Článek III.
Výše úplaty
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na
informační tabuli v mateřské škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy
stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních
nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 450

Kč.

Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem povinné školní docházky jsou
osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání, tzn. že výše úplaty za vzdělávání v posledním
ročníku MŠ činí: 0 Kč.
Na snížení základní části úplaty není právní nárok, je na rozhodnutí ředitelky MŠ, zda úplatu
sníží.
Písemnou žádost plátce ředitelka školy posoudí a sníží stanovenou částku úplaty o polovinu, pokud
dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu
dlouhodobého onemocnění, na doporučení lékaře, úrazu či karantény v rodině – vždy je nutné
doložit potvrzení lékaře.

Článek IV.
Snížení úplaty
1. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší
než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která se krátí za uvedený
měsíc v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci.
2. V měsíci srpnu je provoz mateřské školy přerušen od 1. do 31. srpna.
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí: 0 Kč
(Určuje se aktuálně dle provozu školní jídelny Kvasice)
3. Stanovenou výši úplaty v případě přerušení provozu mateřské školy podle odstavce 1 tohoto
článku ředitelka mateřské školy pro plátce zveřejní na přístupném místě v mateřské škole a to
nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu.

Článek V.
Osvobození od úplaty
1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce:
• který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
• nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
• kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
• fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
2. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného
oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání
sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.
3. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na
osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.
4. Osvobození od úplaty z důvodu pobírání dávek státní sociální podpory nebo dávek
pěstounské péče se stanovuje vždy na kalendářní čtvrtletí.
5. Plátcům, kteří neprokážou tuto skutečnost do stanoveného termínu, bude účtována úplata v
plné výši.

Článek VI.
Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná bezhotovostně na účet č. 27-5995690267/0100 do 20. dne
příslušného kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za
vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9.2021.

V Nové Dědině dne 18. 6. 2021

Bc. Magda Gazdošová,
ředitelka mateřské školy

