Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška
594 53 Osová Bítýška, IČO 70877068
 776 859 685,  maly@zsob.cz

Organizační řád
Část: 33. Úplata za vzdělávání
Tato směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání. Vychází ze zákona č.561/2004Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 123, ost. 2,4,5 a
vyhlášky č.14/2005/Sb., o předškolním vzdělávání.
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také
ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona s účinností od 1. ledna 2012.

Výše a podmínky vzdělávání
Výši a podmínky úplaty (Úplata za předškolní vzdělávání) na příslušný školní rok stanoví
ředitel MŠ vždy nejpozději do 30. června předcházejícího roku.
„Úplata za předškolní vzdělávání“ obsahuje – výši úplaty, splatnost, způsob úhrady,
osvobození, snížení.
Výše úplaty byla stanovena od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 takto:
-

předškolní děti: (děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015)
děti s odkladem ze školního roku 2019/2020

neplatí
neplatí

-

děti s pravidelnou docházkou:

200,-

-

v době letních prázdnin:

podle počtu dnů provozu

Úhrada se provádí většinou převodem, výjimečně v hotovosti vedoucí učitelce MŠ.
Termín vybírání (nejpozději 10. dne v každém měsíci) je rodičům oznámen na schůzce
s rodiči.
Žádáme zákonné zástupce o dodržení termínu doby platby.
Dokument „Úplata za vzdělávání“ je umístěn ve vstupní chodbě MŠ i na webových stránkách.
Úplata za předškolní vzdělávání na další školní rok je zpracována a vyvěšena na nástěnce
do 30. 6. předchozího školního roku.
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a podle vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:
Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je šest a více let, mají předškolní
vzdělávání bezplatné.
Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské
školy ve stejné měsíční výši.

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, ve znění pozdějších předpisů),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.366/2011
Sb.),
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.) 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 (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy (vyhl. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na
příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání
sociálního příplatku.
O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel mateřské školy (školský zákon, §
164, odst. a), ve znění pozdějších předpisů.
O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel mateřské školy (školský zákon, §
164, odst. a), ve znění pozdějších předpisů.
Výše základní částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných měsíčních
neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém roce. (§ 6, odst. 2 Vyhlášky 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.)
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou
součástí rozpočtu mateřské školy.
Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení
provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení
docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d),
ve znění pozdějších předpisů.
1. Kontrolou provádění této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec
Mgr. Milan Malý
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2020
V Osové Bítýšce dne 15. 7. 2020
Směrnice je platná na školní rok 2020/2021, tj. do 31. 8. 2021
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