Základní škola a Mateřská škola Malenice
Na Návsi 31
387 06 Malenice

tel/fax: 383 371 349
IČO: 75000172

Směrnice ředitele Základní školy a Mateřské školy Malenice
ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
Ředitel školy podle § 123 odst.2 a 4, § 165 odst.2i zákona č.561/2004 Sb./školský zákon/, ve
znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání,
stanovuje
I.
Plátci úhrady
1. Příspěvek budou hradit rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci /dále jen plátce/ podle
zákona č.561/2004 Sb., § 123, odst.4.
2. Příspěvek hradí plátce do 15.dne příslušného kalendářního měsíce na účet školy číslo
0682832399/0800 vedený u České spořitelny, a.s. pod přiděleným variabilním
symbolem.
3. Mateřská škola použije příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.
II.
Výše příspěvku
1. Výše příspěvku je stanovena po dohodě se zřizovatelem /obcí/ tak,
aby nepřesáhla max.50% skutečných neinvestičních nákladů na jedno dítě v uplynulém
kalendářním roce.
2. Výše příspěvku bude stanovena vždy na kalendářní rok /dle vyhlášky č.43/2006 Sb.
o předškolním vzdělávání, § 6, odst.1 a 2/.

3. Od 1.9.2017 do 31.8.2018 stanovuje ředitel školy základní částku
úplaty na 250,-Kč/dítě/měsíc.
4. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než
5 vyučovacích dnů, je stanovena výše úplaty na 150,- Kč. Informace o termínu přerušení
nebo omezení provozu školy bude neprodleně a prokazatelným způsobem předána
zákonným zástupcům.
5. Pokud řádně omluvené dítě nenavštěvuje MŠ ani jeden den v měsíci, stanovuje se úplata
za předškolní vzdělávání za takovýto měsíc ve výši 150,-Kč /podle § 123 zák. 561/2004
Sb./, jinak nemá nepřítomnost dítěte v MŠ vliv na krácení stanovené částky.
Ve výjimečných případech, pokud již úplata za takovýto kalendářní měsíci byla plátcem
uhrazena v základní výši, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu
dohodnutém se zákonným zástupcem.
6. U dětí s docházkou podle §34, odst.10 zákona č.561/2004 Sb. je stanovena úplata ve
výši 150,- Kč za každý měsíc.
7. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

III.
Podmínky splatnosti příspěvku
1. Příspěvek se platí zpětně na běžný účet ZŠ a MŠ Malenice uvedený v oddíle I., odst.2
platebním příkazem z osobního účtu zákonného zástupce vždy do 15.dne příslušného
kalendářního měsíce. V odůvodněných případech ředitel školy dohodne se zákonný
zástupcem jiný termín úhrady.
2. Ve výjimečných případech ze závažných důvodů lze úplatu zaplatit v hotovosti
v pokladně základní školy.
3. Opakované nezaplacení příspěvku je považováno za narušení provozu MŠ /dle § 35
odst.1, písm. b zákona č.561/2004 Sb./ a ředitel školy může po předchozím písemném
upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ
v příslušném školním roce.
IV.
Osvobození od úplaty
1. Dětem v posledním ročníku MŠ se poskytuje vzdělávání bezúplatně
/§ 123. Odst.2 zákona č.561/20004 Sb./, viz oddíl II. odst.7 této směrnice.
2. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který má poskytnuty opakující se
dávky v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky
pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli školy /vyhl.č.43/2006 Sb.,
o předškolním vzdělávání, § 6, odst.3/. Potřebné doklady je nutné předložit každý měsíc
do 15.dne měsíce, ve kterém zákonný zástupce žádá o prominutí úplaty
za předškolní vzdělávání.
3. Rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání vydá ředitel školy
na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
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V.
Ustanovení závěrečná a přechodná
Ředitel školy má právo tuto směrnici doplnit, popřípadě pozměnit podle nových
podmínek a předpisů.
Stanovení základní částky úplaty pro další školní roky bude řešeno formou dodatku této
směrnice, ve kterém bude uvedena změna ustanovení odst.3-7 oddílu II. této směrnice.
S dodatkem budou prokazatelným způsobem seznámeni všichni zákonní zástupci žáků
MŠ Malenice.
Jednou ročně, vždy v měsíci lednu, bude na vyžádání vydáno ředitelem školy potvrzení
o celoroční výši úhrady za uplynulý kalendářní rok z důvodu daňových úlev plátce.
Tato směrnice nabývá účinnosti od 1.9.2017

……………………………….…
Mgr.Zdeněk Vorel, ředitel školy

