Základní škola a Mateřská škola Stařeč
okres Třebíč, příspěvková organizace
Jakubské nám. 56
675 22 Stařeč
VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE STAŘEČ
V souladu s ustanovením § 123 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. a dále na základě ustanovení §
6 a § 7 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších změn a
doplňků, stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ takto:
1. Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen úplata) je tvořena
základní částkou upravenou v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení
úplaty (dle čl. 4)
2. základní částka se pro období od 1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 stanoví pro všechny
děti v mateřské škole ve stejné výši. Stejně tak se stanoví základní částka pro
následující období, a to vždy od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Základní
částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného
kalendářního roku.
3. Úplatu dle odst. 1 tohoto článku platí mateřské škole zákonný zástupce dítěte.
4. Základní částka za úplatu předškolního vzdělávání (dále jen „úplata“)
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 pro zákonného zástupce dítěte činí: 200,- Kč měsíčně a
je splatná v souladu s § 6, odst. 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších změn a doplňků, za období září až prosinec 2018 do 15. října
2018, za období leden až červen 2019 do 15. února 2019, za období červenec a
srpen dle individuální docházky do 30. září 2019.
5. Výše základní částky úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví při přijetí dítěte do
mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku. Základní částka se pro
období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny
děti v příslušné mateřské škole ve stejné výši.
6. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek –
hmotnou nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky
pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Zákonný
zástupce předloží doklad z odboru státní sociální podpory platný pro příslušný
kalendářní rok (Úřad práce v Třebíči, odbor státní sociální podpory, sídlící na
Masarykově náměstí). Každou změnu, týkající se výplaty sociálního příplatku a dávek
pěstounské péče podle Zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, je povinen zákonný zástupce dítěte oznámit písemně řediteli
školy neprodleně do 5 pracovních dnů po obdržení nového příslušného rozhodnutí o
případné změně.
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7. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc
poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky.
8. Bezúplatně se poskytuje vzdělávání v mateřské škole dle § 123 zákona č. 561/2004

(školský zákon) dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku (předškoláci i dítě s odkladem povinné školní docházky).
Tato směrnice nabývá účinnost dne 1.9.2018
(podle potřeby MŠ a změn v zákonech bude aktualizována)
Mgr. Kateřina Zlámalová
ředitelka ZŠ a MŠ Stařeč

§ 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění
§ 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 1, 2 a 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

