Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace
Fišerova 1340, Moravské Budějovice

Vnitřní předpis č. 16/2019 o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské
škole ve školním roce 2019/2020
1. Dle § 123 odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon a § 6 vyhlášky číslo 14/2005 Sb. o
předškolním vzdělávání se stanoví základní výše úplaty tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných
měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů, poskytnutých ze
státního rozpočtu.
Za kalendářní rok 2018 byly skutečné výdaje mateřské školy 3.097.969,71 Kč
Počet dětí : 213
Průměrné výdaje na 1 dítě/měsíc byly 1212 ,-Kč.
Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je:
400,- Kč na dítě/měsíc
2. Osvobozen od úplaty bude :
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, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
b) 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.)
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 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., ve znění pozdějších předpisů)
V případě osvobození od úplaty podle odstavce a), b) c) a d) je zákonný zástupce tuto skutečnost
povinen prokázat do konce prvního měsíce každého čtvrtletí.
V případě, že zákonný zástupce skutečnost dle odstavce a) až d) této směrnice ředitelce školy
neprokáže, musí uhradit úplatu v plné výši do konce příslušného kalendářního měsíce.
e)

zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den kalendářního
měsíce

f)

zákonný zástupce, jehož dítě má povinné vzdělávání dle školského zákona č. 561/2004 Sb
v platném znění § 34 a ods.2

3. Po dobu hlavních prázdnin (červenec, srpen) je výše úplaty
20,- Kč na dítě/ 1 den
Částka se platí za každý přihlášený den.
4. Pro případy dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu
pobírání:
a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo
b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě
jinou osobou
se stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz, to je 267,- Kč
Pro případy, kdy je přijato dítě, které se nezapočítává do počtu dětí (v souladu s § 34 odst. 10 školského
zákona), stanovuje ředitelka výši úplaty ve výši 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz, to je 267,Kč měsíčně za dítě.

5. V měsíci září platí zákonný zástupce zálohu na stravné a částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve
výši 1000,- Kč. Tato částka bude vrácena po ukončení docházky dítěte do MŠ. Platbu za každý kalendářní
měsíc je možno provést převodem z účtu nebo hotovou platbou u ekonomky MŠ a musí být provedena do
14. dne následujícího měsíce. V případě opakovaných pozdních plateb bude do 15. dne daného měsíce
vybírána záloha na další kalendářní měsíc.
Výše platby je stanovena na dobu do 31. 8. 2020.
Účinnost předpisu je od 1. 9. 2019.
V Moravských Budějovicích dne 7.2.2019
Bc. Jitka Němcová, ředitelka MŠ

