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Směrnice č. 2/2017
ke stanovení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání
Č.j.: mand/1076/2014
Účinnost od: 4.9.2017
Spisový znak: 1.2
Přílohy:
Změny: k 4.9.2017 se ruší Směrnice ke stanovení výše měsíční úplaty za př. vzd. z 3.11. 2014
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Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty podle zákona č. 561/2004 Sb.,
(školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
Výše úplaty
2.1 Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% procent skutečných průměrných
měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy,
které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, dle § 6 ods. 2 vyhlášky
č.14/2005.
2.2 Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu
mateřské školy ve stejné měsíční výši.
2.3 Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu
mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě /= dítě sdílené/. Ředitel
mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“ ve výši 2/3
úplaty pro celodenní provoz.
2.4 Podle § 123 školského zákona se dítěti poskytuje vzdělávání bezúplatně od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku v mateřské škole
zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně. Pokud dítě zahájí
povinnou školní docházku tzv. o rok dříve, musí tedy úplatu hradit, neboť k začátku
školního roku nedosáhlo pěti let věku.
2.5 Bezúplatné předškolní vzdělávání je v případě odkladu povinné školní docházky možné až
po dobu 2 školních roků.
2.6 Výši úplaty pro nový školní rok zveřejní ředitel školy na přístupném místě nejpozději do
30. června předchozího školního roku.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je stanovena takto:
a) Měsíční úplata za celodenní předškolní vzdělávání dítěte je stanovena na 500 Kč.
b) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně a to i
v případě odkladu povinné školní docházky.
c) K předškolnímu vzdělávání a školským službám mají dle zákona č. 343/2007 Sb. ze dne
27. 11. 2007 přístup za stejných podmínek jako občané České republiky i občané
jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, mají přístup k předškolnímu vzdělání za
stejných podmínek jako občané České republiky, pokud mají:
o právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů
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o pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem
výzkumu,
o pokud jsou azylanty,
o pokud jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
o pokud jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími
dočasné ochrany.
Cizinci se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za
podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení
prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb
oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území
České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.
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Snížení úplaty v případě přerušení provozu
3.1 Výše úplaty za měsíc červenec a srpen, kdy bude provoz v mateřské škole přerušen, se
stanovuje na polovinu výše měsíční úplaty v celodenním provozu tj. za červenec 250 Kč a
za srpen 250 Kč. Takto stanovenou výši úplaty ředitel školy zveřejní na přístupném místě
ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské
školy. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena v plné výši,
bude mu polovina úplaty vrácena při vyúčtování přeplatků.
3.2 Pokud dojde k přerušení či omezení provozu z organizačních či technických příčin po dobu
delší než 5 vyučovacích dnů, oznámí ředitel školy výši úplaty neprodleně po rozhodnutí o
přerušení nebo omezení provozu.
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Osvobození od úplaty
4.1 Na základě písemné žádosti bude od úplaty osvobozen:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci 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
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče,
4.2 Plátce, který neprokáže nárok na osvobození od úplaty, je povinen uhradit úplatu ve
stanovené výši.
4.3 Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v případě, že plátce podá
žádost o osvobození nejpozději přede dnem splatnosti úplaty (tj. do 15. dne následujícího
měsíce).
4.4 Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro
jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle do 8 dnů od jejich vzniku oznámit
řediteli školy.
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Podmínky splatnosti úplaty
5.1 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce. Ředitel
školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
5.2 Plátce uhradí úplatu za vzdělávání bezhotovostním převodem na bankovní účet školy
107-5622620207/0100, při platbě uvede variabilní symbol dítěte. Po dohodě lze ve
výjimečných případech úplatu zaplatit v hotovosti v kanceláři školy.
5.3 Zákonný zástupce dítěte je povinen zaplatit úplatu v plné výši za každý započatý měsíc
vzdělávání, dokud nepodá písemnou žádost o ukončení předškolního vzdělávání nebo
dokud vzdělávání jeho dítěte neskončí jeho odchodem do ZŠ.
5.4 V případě, že plátce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne
s ředitelem školy náhradní termín, je ředitel oprávněn po předchozím písemném
upozornění rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

V Hradci Králové dne 4.9.2017
vypracovala: Jitka Mařáčková
vedoucí učitelka

schválil: Mgr. Jan Faltýnek
ředitel organizace

