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Změny:
Ředitelka Mateřské školy Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvkové organizace (dále jen
mateřská škola) vydává tuto směrnici dle :
- § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle
- § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
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Čl. I
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), možnost
snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. II
Výše úplaty
Pro školní rok 2018/2019 je stanovena měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
na příslušný kalendářní měsíc na 300,- Kč.
Podle § 123 odst. 2 školského zákona se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
poskytuje bezúplatně.
Úplatu hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.
Čl. III
Snížení úplaty
Snížení úplaty se řídí § 6 odst. 3, 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O snížení úplaty mohou žádat
zákonní zástupci dítěte v případě :
Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v
mateřské škole pro účely posouzení souladu s odst. 1 (odst. 4). Výše úplaty odpovídá nejvýše
2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz.
Snížená úplata je stanovena na částku 150,- Kč.

Úprava výše úplaty v případě omezení nebo přerušení provozu
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, je možné provoz
mateřské školy omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu popřípadě v obou měsících.
Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol
v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách po
dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní
ředitel mateřské školy na přístupném místě nejméně 2 měsíce předem a zároveň zveřejní
výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách
zajištění péče o děti v souladu se zvláštním předpisem v době omezení nebo přerušení
provozu.
Podle § 3 odst. 2 lze provoz mateřské školy omezit nebo přerušit i v jiném období než je
stanoveno v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které
znemožňují předškolní vzdělávání.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která
nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo
přerušení provozu mateřské školy.
a) V případě přerušení provozu mateřské školy hradí zákonný zástupce dítěte úplatu za
předškolní vzdělávání na mateřské škole, kterou navštěvuje.
b) Pokud dítě nenavštíví mateřskou školu ani jeden v době omezení provozu mateřské školy
v měsíci červenci nebo srpnu, je zákonnému zástupci dítěte úplata snížena na 0,- kč.
O výši snížení úplaty informuje mateřské ředitelka školy prostřednictvím informační tabule.
Čl. IV
Osvobození od placení úplaty
Na základě žádosti rozhoduje ředitelka mateřské školy o osvobození od úplaty.
Osvobozen od úplaty se řídí § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:
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),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách) 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., o státní sociální podpoře), pokud tuto
skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nebo

e) vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy. Toto omezení bezúplatnosti neplatí
pro děti se zdravotním postižením (§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., školský zákon)
Čl. V
Splatnost úplaty
Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 6. dne příslušného kalendářního měsíce.
2. Ředitelka mateřské školy může dohodnout s plátcem ze závažných důvodů jinou
splatnost
3. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka
školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon.
Toto ustanovení se nevztahuje na dítě, které mají povinné předškolní vzdělávání.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti od 1.9.2018, výše úplaty odsouhlasena zřizovatelem dne
7.3. 2018.

V Rumburku 15.3.2018
……….……………………………………….
Alena Jindrová – ředitelka mateřské školy

