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V Prostějově 30.6. 2020

Ředitel základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov na základě ustanovení
novely zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s prováděcím předpisem ke
školskému zákonu –novelou vyhláškou č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném
znění vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
(1)

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání

(2)

a) Docházka do mateřské školy je bezúplatná od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 2 školského zákona) a pro děti
na které se vztahuje § 16 odst. 2 školského zákona v platném znění
Čl. 3
Základní částka úplaty

(1)

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem
činí 460,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.
Čl. 4
Snížení základní částky úplaty

(1) Pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního
měsíce, sníží se částka úplaty stanovená podle čl. 3 o 50%.
Čl.5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu se úplata
poměrně sníží. Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitel školy po
dohodě se zřizovatelem.
(2) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po
dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která
nepřesáhne poměrnou část výše stanovené úplaty.
(3) Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. stanoví ředitel školy výši úplaty za
předškolní vzdělávání dítěte, které ani jeden den nenavštěvuje mateřskou školu
v měsících červenci , srpnu na 0,- Kč.

Čl.6
Úplata za předškolní vzdělávání podle zákona 331/2012 Sb., kterým se mění
zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Podle přechodných ustanovení čl. II bod 2 zák. 331/2012 Sb. je omezena docházka
dítěte do MŠ z důvodu pobírání rodičovského příspěvku pouze do 2 let jeho věku.
I když dítě dochází na nejvýše 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 dnů v měsíci, nejde
o omezení z důvodu pobírání rodičovského příspěvku ( § 6 odst. 3 vyhl. o MŠ),
protože již takové omezení pro pobírání rodičovského příspěvku právní předpisy
nestanoví, proto hradí rodič plnou úplatu, tedy 360,- Kč měsíčně.
Čl.7
Osvobození od úplaty – stanovení úplaty na 0,-Kč
(1)

a)Ředitel mateřské školy je povinen osvobodit od úplaty
- zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné
nouzi,
- zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku
na péči,
- rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o
nezaopatřené dítě,
- fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě
pobírá dávky pěstounské péče
pokud řediteli tuto skutečnost prokáže předložením písemného oznámení,
popřípadě rozhodnutí ( resp. jeho úředně ověřené kopie), které mu vydal
příslušný orgán.
V těchto případech stanoví ředitel školy úplatu za předškolní vzdělávání
na 0,- Kč.
b) Ředitel školy je oprávněn rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za
předškolní vzdělávání v případech sociálního znevýhodnění,
nebo i jiných případech, uvážení ředitele musí být podloženo
skutkovým zjištěním v řízení o snížení nebo prominutí úplaty.

Čl. 8
Hlášení změn rozhodných pro osvobození od úplaty
(1)

Jestliže nastanou změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na
osvobození od úplaty, jste povinen(a) tyto skutečnosti písemně nahlásit do 7 dnů od
jejich vzniku řediteli ZŠ jejíž součástí je MŠ. Jestliže neohlášením rozhodných
skutečností nebo jejich ohlášením po výše stanovené lhůtě dojde k neoprávněnému
uznání nároku na osvobození od úplaty, jste povinen(a) vzniklou částku úplaty
zaplatit.

Čl.9
Podmínky splatnosti úplaty
(1)
(2)

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího
kalendářního měsíce.
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo
fyzickou osobou, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče řediteli
mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc,
nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o
této žádosti nabude právní moci.
Čl.10
Sankce

(1)

Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný
zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném
termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.(§ 35 odst. 1 a novely školského
zákona zákonem č. 178/2016Sb.)

Mgr. Dalibor Ovečka
ředitel ZŠ

Ivana Andrésová
zástupce ředitele pro MŠ

