MATEŘSKÁ ŠKOLA, TRUTNOV
Komenského 485
541 01 Trutnov
POKYN K ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., § 123 odst. 2 a odst. 4, ve znění pozdějších předpisů,
§ 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a
Zákonem č. 117/1995 Sb., o stání podpoře, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji úplatu za
předškolní vzdělávání.
Čl. I
Úvodní ustanovení
Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče
nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.
Čl. II
Výše úplaty
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na
informačních tabulích jednotlivých odloučených pracovišť Mateřské školy, Trutnov
nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
Od školního roku 2018/2019 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši
420,-Kč
Čl. III
Snížení úplaty
Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:
Během prázdninového provozu, kdy dítě nedochází ani jeden den v daném měsíci.
Snížená úplata je stanovena na částku 0,- Kč.
Čl. IV
Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná k 15. dni zálohově předem na další měsíc prostřednictvím
inkasa.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst.1d.
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541 01 Trutnov
Čl. V
Osvobození od placení úplaty
a) Vzdělávání se dítěti v mateřské škole poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 odst. 2 školského zákona).
b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pečuje alespoň o 1 nezaopatřené
dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce
zdravotně postižené, anebo v případě, kdy je alespoň 1 z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné (dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře) a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
c) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné
nouzi.
d) Osvobozena od úplaty je 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.), pokud tuto skutečnost
prokáže ředitelce.
O osvobození úplaty podle bodu b), c) a d) musí zákonný zástupce požádat měsíc předem a
prokázat ředitelce školy prostřednictvím vedoucí školní jídelny.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2018

V Trutnově dne 21. 06. 2018
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Bc. Vladimíra Priputenová
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Příloha:
Neinvestiční náklady na 1 žáka za rok 2017 v Mateřské škole, Trutnov

