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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných
písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Řevničov,
příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) , v souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
(školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání
takto:
1. Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví podmínky úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů souvisejících s provozem v mateřské škole.
2. Plátci úplaty
Plátcem úplaty jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte, přijatého na základě jejich
žádosti do mateřské školy.
3. Výše úplaty
Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví ředitel školy vždy na období školního roku a
zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího
školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku
oznámí ředitel školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
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 uplynulém kalendářním roce.
1) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1.9.2017 do 31.8.2018 je
stanovena ve výši 400,- Kč měsíčně za každé dítě přihlášené k celodenní docházce.
4. Snížení výše úplaty
1) Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den v měsíci je
stanovena snížená výše úplaty na polovinu, za předpokladu řádné omluvy, následovně:
u dítěte přijatého k celodenní docházce do mateřské školy

200,- Kč

O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá. Pokud škola písemnou žádost
neobdrží bude účtována úplata v plné výši. Žádost je třeba podat řediteli mateřské školy
do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
2) Úplata v období přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu.
Po dohodě se zřizovatelem jsou děti, které nebudou v době hlavních prázdnin mateřskou
školu navštěvovat, osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.
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Výše úplaty bude stanovena nejpozději do 30. dubna v návaznosti na dobu přerušení provozu
mateřské školy.
Zákonní zástupci dětí, které budou mateřskou školu v době prázdninového provozu
navštěvovat, uhradí platbu za školné předem v hotovosti k rukám ředitele školy, nejpozději do
poloviny června.
V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích
dnů v měsíci bude stanovena úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc ve výši,
která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není
omezen provoz, a to odpovídající rozsahu omezení či přerušení provozu.
Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitel na přístupném místě v mateřské škole nejpozději
2 měsíce před přerušením či omezením provozu, v ostatních případech neprodleně po
rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu.
5. Osvobození od úplaty
1) Dle novelizovaného ustanovení školského zákona se vzdělávání v mateřské škole dítěti
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku.
2) Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání se nevztahuje na děti se zdravotním
postižením.
6. Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději k poslednímu dni v příslušném měsíci, pokud
ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
Platbu lze provádět následně:
- převodem ve prospěch účtu Základní a mateřské školy Řevničov, příspěvkové organizace
- vkladem v hotovosti na účet účtu Základní a mateřské školy Řevničov, příspěvkové
organizace
u některé z poboček České spořitelny, a.s.
- hotovostním vkladem v kanceláři školy na pokladnu Základní a mateřské školy Řevničov,
příspěvkové organizace
Údaje pro platbu:
částku zaslat ve prospěch účtu ČS,a.s. 4210513339/0800
- při platbách uvádějte přidělený variabilní symbol dítěte / ID pro platbu školného/
Úplatu za předškolní vzdělávání je nutné platit i v případě, že je dítě v termínu platby
právě nemocné, na dovolené apod.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitel školy
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.
7. Závěrečná ustanovení
Stanovení výše úhrady je platné pro období školního roku 2017/2018.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2017.
V Řevničově dne 30. 6. 2017
…………………………..
Mgr.Václav Řešátko
ředitel školy
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