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Závaznost:

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Vsetín, Trávníky
1218, příspěvková organizace a zákonné zástupce přijatých dětí

Zveřejnění:

Směrnice bude umístěna na přístupném veřejném místě v MŠ

Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Trávníky 1218, příspěvkové organizace (dále jen mateřská
škola) na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v pozdějším znění a § 6 vyhlášky MŠMT č.
14/2005 Sb., v souladu s novelou č. 472/2012 Sb. o předškolním vzdělávání vydává směrnici
ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnost osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Vsetín, Trávníky 1218, příspěvkové organizace na základě ředitelkou
vydaného rozhodnutí.
Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., §123 odst. 1, se vzdělání v mateřské
škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti poskytuje bezúplatně od
počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, a také pro
děti s odloženou školní docházkou.
Čl. 3
Základní částka úplaty
Měsíční výše úplaty nepřesahuje 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních
nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole .
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem
činí 300,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro daný školní rok.
Výše úplaty u dětí cizích státních příslušníků (mimo státy EU ) bude stanovena z celkových
neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy.
Přístup ke vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání, a školským službám za stejných
podmínek jako státní občan České republiky má osoba, která pobývá oprávněně na území
České republiky, pouze pokud je :
a) státním občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie
b) rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU
c) osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného
členského státu EU
d) rodinným příslušníkem osoby s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta
na území ČR nebo jiného členského státu EU

Čl. 4
Osvobození od úplaty
(1) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného
oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání dávky
poskytování pomoci v hmotné nouzi. Ředitelka MŠ může v takovém případě podle §
123 odst. 4 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, osvobodit dítě od úplaty za
vzdělávání v MŠ.
(2) Osvobozen od úplaty je i zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti
náleží zvýšení příspěvku na péči - § 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb. O soc.
službách.
(3) Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 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.
Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na
osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže. Trvající nárok na osvobození od
úplaty za předškolní vzdělávání z výše uvedených důvodů předkládá plátce písemným
potvrzením o trvání pobírání dávky každý kalendářní měsíc účetní mateřské školy.
Jestli-že nastanou změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na uvedené
dávky státní sociální podpory v odst. 1-3, je povinností zákonného zástupce dítěte tuto
skutečnost písemně nahlásit neprodleně od jejich vzniku mateřské škole.
Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
(1)

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata za
uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení
provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

(2)

V případě, že je dítě zákonným zástupcem řádně odhlášeno po celou dobu letních
prázdnin, je od úplaty zcela osvobozeno.

(3)

Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu
odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle § 3 Vyhlášky
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než
5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše
úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Takto stanovenou výši
úplaty je ředitel povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole a to nejpozději 2 měsíce
před omezením nebo přerušením provozu MŠ, v ostatních případech neprodleně po
rozhodnutí omezení nebo přerušení provozu.

4) Pokud bude určitému dítěti nařízena karanténa a MŠ není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za předškolní vzdělávání se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření MŠ stanoví ředitelka
školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení

provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i
v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
(1) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce.
(2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
(3) Plátce uhradí úplatu na určený bankovní účet mateřské školy
(4) V případě, že dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v měsíci, se úplata za předškolní
vzdělávání hradí.
(5) V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou
osobou podána ředitelce MŠ žádost o osvobození úplaty za příslušný kalendářní měsíc
z důvodu uvedeného v Čl. 4., nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí
ředitelky mateřské školy o této žádosti nabylo právní moci.
Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Stanovení základní částky úplaty pro celodenní a polodenní provoz mateřské školy pro
další školní rok bude řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena změna
ustanovení čl. 3 směrnice platná pro příslušný školní rok.
(2) Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se
zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
(3) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná
od 1.září 2022.

Ve Vsetíně 1.6.2022

Mgr. Renata Sýsová,
ředitelka Mateřské školy, Vsetín, Trávníky 1218,
příspěvková organizace

