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Mateřská škola Louňovice, Na Hořičkách 163, 251 62 p. Mukařov,
okres Praha – východ
Zřizovatel: Obec Louňovice

Úplata za předškolní vzdělávání
Vnitřní směrnice č.3/2020

Účinnost od: 1. 9. 2020

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání.
a) Na základě ustanovení zákona § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský ), a
podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů stanovila ředitelka školy touto směrnicí výši úplaty za předškolní vzdělávání ve
školním roce 2020/2021 takto :
celodenní docházka
docházka dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání
docházka dítěte s odkladem povinné školní docházky

500,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
c) Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních
nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata
stanoví.
Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které
připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.
Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž
úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
d) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se
vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na
poskytování školního stravování.
Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých
k předškolnímu vzdělávání.
e) Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů
EU, pokud
mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
jsou azylanty,
jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné
ochrany.
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f) V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy
úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok.
Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu
měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do
mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve
školním roce.
g) Pokud je dítěti nařízena karanténa a MŠ není uzavřena, jedná se o omluvenou
nepřítomnost v MŠ a úplata se hradí.
h) Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření MŠ, stanoví ředitelka MŠ
maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu,
je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než pět dnů provozu, a to i v případě, že
MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání
a) Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne
daného měsíce, pokud se ředitelka nedohodla se zákonným zástupcem dítěte na základě
písemné žádosti na jiném termínu.
b) V případě ukončení předškolního vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce
dítěte v průběhu měsíce je vždy požadována úhrada úplaty za celý měsíc.
Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
a) Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku.
b) V případě udělení odkladu povinné školní docházky se dítěti poskytuje předškolní
vzdělávání bezúplatně.
c) O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 16 odst. 9
školského zákona, rozhoduje ředitelka školy.
d) Úplata za předškolní vzdělávání není bezúplatné pro děti, které budou žádat o předčasný
zápis k povinné školní docházce.

Osvobození od úplaty od úplaty
Na základě písemné žádosti o prominutí úplaty za příslušný kalendářní měsíc, podané
před termínem splatnosti úplaty a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 6
odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodne
ředitelka školy o prominutí úplaty za daný kalendářní měsíc.
Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy,
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Účinnosti tato směrnice nabývá platnost dnem 1.9.2020.
Aktualizace dne 1. 7. 2020
Schváleno na pedagogické radě dne 1.7. 2020
V Louňovicích dne 30.6.2020
Bohumila Nováková, ředitelka školy

