Mateřská škola Rychnovek -Zvol e, okres Náchod
Zvole 1, Rychnovek 552 25
Mg r. Zuzana Poled nová, ředit elka školy
Tel.: 775 771 364

Mateřská škola Rychnovek-Zvole vydává podle § 123 odst. 2, § 165 odst. 2 písmene i
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon po novele) a podle vyhlášky č. 280/2016 o předškolním
vzdělávání, kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání tuto směrnici:

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
článek 1
Úvodní ustanovení
1.1

Směrnice stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále
jen „úplata“) a podmínky splatnosti úplaty v Mateřské škole Rychnovek-Zvole, okres
Náchod.
článek 2
Stanovení výše úplaty

2.1

2.2
2.3

Výši úplaty stanoví ředitel školy. Úplata je tvořena základní částkou, která se stanoví
při přijetí dítěte do mateřské školy a na začátku každého školního roku. Výše základní
částky se v případě dětí, které v daném školním roce dovrší nejvýše tří, čtyř a pěti let
stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních
výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce, s výjimkou výdajů uvedených v § 6,
odst. 2 vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění.
Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného
kalendářního roku.
Od 1.9. 2017 je stanovena základní částka úplaty za každé dítě ve výši 250,- Kč
měsíčně. Úplata je ve stejné výši stanovena i pro cizince.
článek 3
Plátci

3.1

Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte (dále „plátce“) přijatého k předškolnímu
vzdělávání.
článek 4
Úplata při plnění povinného předškolního vzdělávání

4.1
4.2
4.3

Děti, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna, nastupují v následujícím školním
roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Předškolní vzdělávání je dále povinné pro děti s uděleným odkladem povinné školní
docházky.
Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.
článek 5
Osvobození od úplaty

5.1

Od úplaty za předškolní vzdělávání může být osvobozen zákonný zástupce nebo
fyzická osoba, který/á:
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5.2
5.3

5.4

a) zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi a tuto
skutečnost prokáže
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči a tuto skutečnost prokáže
c) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže
d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
a tuto skutečnost prokáže
O osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě
jí podané písemné žádosti.
V případě schválení osvobození od úplaty mají plátci povinnost tuto skutečnost
pravidelně dokládat potvrzením příslušného úřadu, a to každý kalendářní měsíc. Pokud
nebude příslušné potvrzení doloženo, jsou plátci povinni uhradit úplatu ve stanovené
výši.
V měsíci červenec je omezen provoz školy zpravidla na 14 dni. V tomto měsíci je
upravena výše úplaty za předškolní vzdělávání, a to na 130- Kč. Měsíc srpen je
z důvodu úplného omezení provozu bezúplatný.
článek 6
Způsob úhrady úplaty

6.1
6.2
6.2

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího měsíce,
pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úplaty.
Plátci mají možnost volby způsobu úhrady, a to bezhotovostně na účet mateřské školy
nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo
fyzickou osobou ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný
kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v článku č. 5, nenastane splatnost úplaty dříve
než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.
článek 7
Sankční opatření

7.1

7.2

V případě nezaplacení úplaty ve stanoveném termínu či v nesprávné výši v neprospěch
mateřské školy je plátce povinen kromě dlužné částky uhradit i penále, jehož výše se
stanovuje touto směrnicí na částku 20% stanovené úhrady za každý následující měsíc
prodlení.
V případě, že plátce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu
a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty, může ředitel školy rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání dítěte.
článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9. 2017

V Rychnovku-Zvoli dne 1.9. 2017
……………………………………
Mgr. Zuzana Polednová, řed. školy
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