Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy
Brněnec 22, 569 04 Brněnec

Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty
za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním
roce 2016/2017 a o podmínkách splatnosti úplaty
Ředitelka Mateřské školy U Dvou sluníček (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení
§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání 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
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání je vzdělávání v posledním tj. ve 3. ročníku mateřské školy
poskytováno bezúplatně.
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také
ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona.
Nově se v § 123 odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, který zpřísňují podmínky
odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost
posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách
zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Vzhledem k tomu, že novela č.
472/2011 Sb. neobsahuje pro tento případ přechodná ustanovení, je uvedený § 123
v novelizovaném znění účinný již od 1. ledna 2012 a vztahuje se na všechny děti
v posledním ročníku MŠ.
Současně je třeba poznamenat, že uvedené ustanovení nemá retroaktivní účinky, takže
docházka dětí do posledního ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců
bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. To znamená, že období 12 měsíců
bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1.9.2016. Při posuzování nároku na
bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ je však třeba vzít v úvahu další aspekty,
které rozsah bezúplatné docházky mohou ovlivnit podle toho, zda se jedná o „standardní“
případ předškolního vzdělávání s obvyklým nástupem do základního vzdělávání, nebo jde
o dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky.

Čl. 3 Základní částka úplaty
(1) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem
činí 100,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2016/2017.

Čl. 4 Snížení základní částky úplaty
Na snížení základní částky úplaty není právní nárok, je na rozhodnutí ředitelky MŠ, zda
úplatu sníží.
Možnost snížení základní částky úplaty je ustanovením § 6 odst. 4 vyhlášky MŠMT
č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání omezeno pouze na případ, kdy dítě nedochází do
mateřské školy ani jeden den v kalendářním měsíci a na případy tzv. pětidenní docházky,
jiné snížení není možné.
(1) Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka
mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 až o polovinu, pokud dítě
nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

(2) Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka
mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 až o polovinu, pokud délka
docházky dítěte do mateřské školy je omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v
kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte. Snížení je
platné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v kterém byla
písemná žádost plátcem doručena.

Čl. 5 Snížení úplaty v případě přerušení provozu
(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata
stanovená plátci podle čl. 3 a 4 této směrnice 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.

Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty
(1) 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.
(2) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce v kterém plátce nárok
na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.
(Nárok na osvobození od úplaty stanoví zákonnému zástupci ustanovení § 6 odst. 3
vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Tento článek směrnice
konkretizuje prokázání nároku plátce na osvobození od úplaty).

Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty
(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce.
(2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
(3) Úplata je splatná v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Čl. 8 Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Stanovení základní částky úplaty pro celodenní a polodenní provoz mateřské školy pro
další školní roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena
změna ustanovení čl. 3 směrnice platná pro příslušný školní rok.
(2) Snížení základní částky úplaty podle čl. 4 odst. 2 je platné od 1. září nového školního
roku, pokud písemná žádost zákonného zástupce bude doručena ředitelce mateřské školy
do konce září tohoto nového školního roku.
(3) Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice,
se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
(4) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od
1. září 2012.
(5) Směrnice byla projednána na pedagogicko – provozní poradě dne 27. 8. 2016.

V Brněnci dne 1.7.2017
Jarmila Homolková, ředitelka MŠ: ……………………………………………….

