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Tato směrnice vychází z:
- § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle
- § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo
jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

Čl. 2
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole DUHA, Brno, Kachlíkova 21, p. o. na základě ředitelkou vydaného
rozhodnutí.
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.
Čl. 3
Základní částka úplaty
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na
informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy
stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
Měsíční výše úplaty nepřesahuje 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních
nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů se nezapočítají
platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za
práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné,
úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a
ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s
výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání
pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou
vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí
pro školní rok 2019/2020 520,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.
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Čl. 4
Snížení základní částky úplaty
Snížení úplaty se řídí § 6 odst 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O snížení úplaty mohou žádat
zákonní zástupci dítěte v těchto případech:
a) Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 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. Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz.
Snížená úplata je stanovena na částku 346,- Kč
b) Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po dobu delší
než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty
stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Snížená
úplata je stanovena na částku 346,- Kč
c) Pro dítě, přijaté k polodenní délce pobytu je úplata stanovena na částku 346,- Kč.

Čl. 5
Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
(§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách) 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., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže
řediteli mateřské školy nebo

Čl. 6
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
(1)

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata za
uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu
vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

(2)

Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající
výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.
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Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty
(1)

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce.

(2)

Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

(3)

Plátce uhradí úplatu na určený bankovní účet mateřské školy.

(4)

V případě absence dítěte se úplata nevrací.

Čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti 1. září 2019
Anna Kimlová
ředitelka školy
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