Příloha č. 1
(Vnitřní předpis o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání)

Úplata za předškolní vzdělávání
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,
vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,

vydávám následující ustanovení platné pro školní rok 2020/2021:
1) Výši úplaty na jedno dítě umístěné v mateřské škole (dále jen MŠ) stanovuji na 570,- Kč měsíčně.
2) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce
na číslo účtu 119234621/0100 (KB). Variabilní symbol Vašeho dítěte Vám bude sdělen při nástupu
dítěte do MŠ.
3) Vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku.
4) Osvobozen od úplaty bude





zákonný zástupce dítěte umístěného v MŠ, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ předložením písemného oznámení (rozhodnutí), které
mu vydal příslušný orgán. Pokud zákonný zástupce nepředloží ředitelce mateřské školy tento doklad,
nebude od úplaty osvobozen.
O osvobození od úplaty žádá zákonný zástupce písemně ředitelku školy (formulář Žádost
o osvobození od úplaty). V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem
žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc (z výše uvedených důvodů), nenastane
splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní
moci. Žádosti nelze vyhovět zpětně.
5) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v MŠ
pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských
zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka MŠ, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném
provozu.
6) V době omezení nebo přerušení provozu MŠ delší než 5 vyučovacích dnů v roce (např. v době
hlavních prázdnin), bude úplata stanovena ve výši, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše
úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.
7) Neuhradí-li zákonný zástupce opakovaně úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu a
nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně
oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 odst. 1
školského zákona).
Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020. Platnost do 31. 8. 2021

V Brně dne 30. 6. 2020
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