MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, NÁM. SVORNOSTI 8,
příspěvková organizace

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Čl. I.
Základní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvkové organizace, vydává
v souladu s § 35 a § 123 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), s vyhláškou č. 14/2005 Sb., a vyhlášky č.
43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací, směrnici o úplatě za
předškolní vzdělávání v naší mateřské škole.
V souladu s odst. 2 § 123 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. „školského zákona“ je vzdělávání
poskytováno za úplatu. Úplatu hradí zákonní rodiče dítěte.
Vzdělávání od posledního povinného ročníku (tj. dítě, které v posledním ročníku MŠ dovrší
6 let) mateřské školy, zřizované obcí, se poskytuje bezúplatně (včetně dětí s odkladem školní
docházky).
Čl. II.
Výše základní částky
Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy na období od 1. září do 31. srpna
následující-ho kalendářního roku tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce (energie, spotřební materiál,
služby). Výdaje poskytované na mzdy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
Základní částka se se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku
stanoví pro všechny děti v MŠ ve stejné výši. Výše částek na příslušný školní rok jsou
uvedeny v příloze směrnice. Pracovnice, která je pověřena výběrem a evidencí zajistí
zveřejnění stanovené částky nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
Čl. III.
Způsob úhrady a účtování úplaty za předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce je seznámen před nástupem dítěte do mateřské školy o možných
způsobech úhrady za předškolní vzdělávání a to:
1. Formou trvalého příkazu:
Plátce obdrží od pověřené pracovnice tiskopis na zavedení trvalého příkazu k úhradě
úplaty za předškolní vzdělávání. Potvrzení o zavedení trvalého příkazu u peněžního ústavu
předá zpět pověřené pracovnici. Trvalý příkaz musí být zaveden tak, aby platba byla
převedena do 15. dne příslušného měsíce na účet mateřské školy (tj. tři dny před tímto
termínem). Trvalý příkaz si zadejte pouze do 30. 6. každého školního roku, prázdninový
provoz se řeší samostatně a od září je nový výpočet platby na tzv. neinvestiční náklady
(školné), který se odvozuje od nákladů za minulý rok.

2. Formou složenky:
Plátce má možnost platit školné formou složenky pouze pokud nemá zřízen účet.
V těchto případech budou plátci předány složenky na celý rok a bude povinen vždy do 15. dne
každého měsíce částky uhradit (tzn. aby 15. den v daném měsíci byly peníze připsány na
účet).
Upozorňuji na včasnost úhrad, v opačném případě při opakovaném pozdním provedení
plateb či neprovedení plateb, lze v souladu se školským zákonem a v souladu s řádem
školy, ukončit pobyt dítěte v mateřské škole.
Čl. IV.
Osvobození a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce:
a) fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a na toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§
36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
b) úplata za předškolní vzdělávání je prominuta zákonnému zástupci dítěte, který pobírá
v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. ve znění pozdějších novelizací, dávku
v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí.
V případě prominutí úplaty za předškolní vzdělávání je zákonný zástupce povinen prokázat
pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí za každý kalendářní měsíc vždy
do 10. dne v měsíci. Příslušný formulář je nutné vyzvednout u slečny Mgr. L.
Komárkové (tř. A) v době od 12,45 do 13,30 hod.
Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce, který pobírá sociální příspěvek. Pokud zákonný
zástupce dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí nedoloží, musí uhradit úplatu v plné
výši do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud tak neučiní, může být dítěti ukončena
docházka do MŠ podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním…vzdělávání
(školský zákon).
c) zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších novelizací, z důvodu péče o
nezaopatřené dítě.
V případě, že žadatelé přestanou v průběhu školního roku pobírat výše uvedené dávky, jsou
povinni o této skutečnosti neprodleně informovat ředitelku školy.
d) dítěte, které se vzdělává v posledním povinném ročníku mateřské školy podle § 123
odst. 2 školského zákona a ve kterém dítě dovrší šesti let, (popř. dítě s odkladem školní
docházky).
Děti se zdravotním postižením se vzdělávají vždy bezúplatně v posledním ročníku mateřské
školy a to bez časového omezení podle § 123 odst. 2 školského zákona.

Čl. V.
Snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Výše úplaty se snižuje na polovinu za každý kalendářní měsíc, pokud je dítě
nepřítomno v mateřské škole déle než dva kalendářní měsíce a tato nepřítomnost je
zákonným zástupcem řádně omluvena. O snížení úplaty po uplynutí tříměsíční omluvené
nepřítomnosti dítěte v MŠ požádá zákonný zástupce ředitelku písemně.
Čl. VI.
Způsob účtování školného
K účtování školného používá organizace účet vedený u Komerční banky:
účet č. 7105620267/0100
Čl. VII.
Úplata v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu
Zákonným zástupcům je dva měsíce předem oznámeno uzavření provozu. Písemné
informace o způsobu, termínech přihlašování dětí, o výši úplaty v době omezení provozu a
hrazení úplaty budou zveřejněny nejpozději do 20. června a předem bude uhrazeno školné i
stravné za dny pobytu dítěte v tyto dny, a to vždy nejpozději do 25. června.
Zákonný zástupce přihlásí dítě u příslušných učitelek tříd, kam dítě dochází v termínu, který
stanoví ředitelka školy. Za závazně přihlášené dítě na prázdninový provoz se považuje
dítě až po zaplacení stanovené částky.
Zaplacená částka za předškolní vzdělávání přihlášených dětí v době omezení provozu
v měsících červenci a srpnu se nevrací.
Děti, které nebudou navštěvovat mateřskou školu v průběhu prázdnin, nebude úplata za
předškolní vzdělávání vybírána.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. září 2017. Směrnici lze v průběhu doby, kdy se objeví
nové skutečnosti, měnit. Změny se provádí číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou
součástí směrnice.
V případě většího počtu změn, či číslovaných dodatků se pro následující školní rok
vydává úplné znění směrnice. Pokud nedojde ke změnám v průběhu doby, není platnost
směrnice omezena.

Mgr. Danuše Komárková
Řed. MŠ nám. Svornosti
Stanovení výše tzv. „školného“ ve školním roce – viz. příloha č. 1

Příloha ke směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání č. 1

Stanovení výše úplaty pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
1. Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na 420,- Kč
2. Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání za dítě, kterému je docházka do mateřské
školy omezena na čtyři hodiny denně nebo pěti dnů v měsíci z důvodu pobírání
rodičovského příspěvku zákonným zástupcem dítěte (zákon o státní sociální podpoře č.
117/1995, Sb., ve znění pozdějších předpisů) je stanovena na 420,-Kč.
3. Výši úplaty pro dobu omezení nebo přerušení provozu delší než 5 vyučovacích dnů o
hlavních prázdninách v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka současně s oznámením
omezení provozu nejdéle dva měsíce před omezením.

Mgr. Danuše Komárková
Řed. MŠ nám. Svornosti 8

V Brně dne 27. 5. 2017

