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Schválila:

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570,
příspěvková organizace
ředitelka školy: Mgr. Kateřina Herinková

Účinnost:
Datum vyhotovení:
Závaznost:

od 1. 9. 2021
27. 8. 2021
směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí

Vydal:

Ředitelka Mateřské školy v Klášterci nad Ohří, Lípové ulici 570, (dále jen mateřská škola) na
základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vydává tuto směrnici platnou od 1. 9.
2021 pro všechna odloučená pracoviště této organizace:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“),
nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Článek 2
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
kromě dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a s odkladem školní docházky.
§ 123 odst. 2 „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“ (tedy až dva školní roky- v případě dětí s odkladem PŠD).
Článek 3
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí
350,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro příslušný školní rok.
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Článek 4
Úhrada úplaty
1) - bezhotovostně - inkasem
(měsíčně se platí školné i stravné na základě příkazu MŠ, prostřednictvím banky)
na číslo účtu ŠJ: 163044841/0600 (ŠJ Lípová);
2) - hotově - v mateřské škole – výběr se provádí na příjmový doklad při vybírání stravného
ve výběrní hodiny a den na jednotlivých mateřských školách nebo na ředitelství MŠ
Lípová 570 v pracovní dny nebo v den určený.
Odpovědnou osobou je paní Jana Raubová – vedoucí školní jídelny.

Článek 5
Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty je:
- 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, ve znění zákona 366/2011Sb.)
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.
366/2011 Sb.)
- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006Sb., o
sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené
dítě, nebo
- 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., ve znění pozdějších předpisů,
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce nebo zástupci ředitelky mateřské školy.

Článek 6
Podmínky splatnosti
Úplata je splatná vždy do posledního data příslušného kalendářního měsíce.
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Článek 7
Podmínky o prázdninách
Dítě, které v letních měsících, tj. červenec a srpen, nepřijde ani jeden den do mateřské školy,
nemusí hradit úplatu za předškolní vzdělávání – jde o osvobození od úplaty ze strany mateřské
školy, které je zvláštním případem jejího snížení.
Pokud se bude dítě o letních prázdninách vzdělávat alespoň jeden den, úplatu za předškolní
vzdělávání platí v plné výši.

Článek 8
Závěrečná ustanovení - sankce
Sankce za neplnění povinnosti:
Zákonný zástupce je povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, platí se za předškolní
vzdělávání a místo v mateřské škole (nikoli podle docházky)! Pokud neuhradí zákonný
zástupce opakovaně úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném
termínu a nedohodne si s ředitelkou školy nebo vedoucí jídelny jiný termín úhrady, popřípadě
splátkový kalendář, bude, po předchozím písemném upozornění, zahájeno správní řízení o
ukončení předškolního vzdělávání podle z. č. 561/2004 Sb., v platném znění a správního řádu,
kromě dětí pětiletých, které mají předškolní vzdělávání ze zákona povinné.
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