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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Tato vnitřní směrnice ruší směrnici č.j. ŘMŠ Zb.: 56/2017

čl. 1
Úvodní ustanovení
1.1 Ředitelka mateřské školy vydává v souladu s §123 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění a §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění, tuto směrnici za účelem stanovení měsíční výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole, jejíž činnost vykonává mateřská škola Zborovice,
příspěvková organizace, okres. Kroměříž a způsobu její úhrady.

čl. 2
Výše úplaty
2.1 Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen
„úplata“) na období školního roku, nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.
V případě přijetí dítěte v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy
stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
2.2 Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných
měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou
nákladů poskytnutých ze státního rozpočtu. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro
všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
2.3 Základní částka úplaty je stanovena v příloze č. 1 této směrnice a bude vždy k 30.6
aktualizována.

čl. 3
Snížení, osvobození od úplaty
3.1 Osvobozen od úplaty je:

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,
nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
3.2 Nárok na osvobození se uplatňuje u ředitelky školy.
Tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy viz. příloha č. 3 této směrnice
„ Prokázání skutečnosti opravňující k osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
v mateřské škole“. Ředitelka mateřské školy následně rozhodne o osvobození
od úplaty viz příloha této směrnice č. 2.
3.3 Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
3.4 Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část
úplaty dle bodu 2.3.
3. 5 V případě uzavření mateřské školy po celý měsíc se úplata za daný měsíc neplatí.

čl. 4
Způsob úhrady a splatnost úplaty
4.1 Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte bezhotovostním převodem a nebo
složenkou vydanou MŠ na účet mateřské školy č. 27 599 585 0267 /0100.
4.2 Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
Úplata může být uhrazena i předem jednorázově – ve čtvrtletních, či pololetních
splátkách.
4.3 Úplata je hrazena za každé přihlášené dítě i v případě jeho nepřítomnosti, a to v její
nezměněné podobě.
4.4 Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu, může ředitel mateřské školy po
předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. školský
zákon, v platném znění).
4.5. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou
osobou uvedenou v odstavci 3.1, řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty
za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 3.1, nenastane splatnost
úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude
právní moci.

čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Tato směrnice nabývá účinnosti dne: 1. září 2021.

Přílohy:
č.1
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Zborovice,
příspěvková organizace, okres Kroměříž.
č.2
Rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.
č.3
Prokázání skutečnosti opravňující osvobození úplaty za předškolní
vzdělávání

Ve Zborovicích dne: 16. 3. 2021

Hana Klabalová
ředitelka mateřské školy

