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Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za
předškolní vzdělávání
MSTU -43912021 lPri
Spisový znak:2.2
C.j. :

Učinnost od: 1.9.2021
Skartačníznak:55

Zmény:

Tento pokyn vychází z:
§ 35 a § 123 zákonaé,56112004 Sb., školský zákon
§ 6 vyhlášky č. 14l2O05 Sb,, o předškolním vzdělávání

čl. l

úvodníustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen ,,úplata"), kterou hradí rodiče
nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

čl. ll

Výše úplaty
VýŠiÚPlaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školníhoroku a zveřejní ji na
informaČníchtabulích jednotlivých odlouěených pracovišť Mateřské školy, Trutnov á na
webových stránkác_h Školy._
ss!,4s]!rutnov.cz nejpozději do 30. června předcházejícího
Školníhoroku. V případě přijetí dítěte k předškolnimu vŽoětavání v průběhŮ školního roku
oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí
dítěte,

MěsíČnívýŠeÚplaty nesmí přesáhnout 50 o/o skuteěných průměrných měsíčních

neinvestiěních nákladů, které připadají na předškolnívzdělávani oitct'e v mateřské škole.

Od Školníhoroku 202112022je stanovena měsíčníúplata za předškolní vzdělávání ve výši
520 Kč.

čl. lll

Sníženíúplaty
tJplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

a)

PeF. Prázdninového provozu, kdy dítě nedocházi ani jeden den v daném měsíci.
Sníženáúplata je stanovena na ěástku 0 Kč.

b) V PříPadě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delšínež 5
vYuěovacích dnŮ i pod|e jiného právního předpisu (např. mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně
veřejného zdravÍ, nařízeni karantény) bude úplata ponížena v souladu s 6 odst, 5
§
vYhláŠkY ě. 1412005 Sb, podle délky přerušení nebo omezení provozu- Mš tímto
způsobem:
6 - 10 vyučovacích dnů o 130 Kě,
11 - 15 vyučovacích dnů o 260 Kč,
16 - 20 vyučovacích dnů o 390 Kč,
Celý měsíc - prominutí celé částky 52O Kč.

čl. v

Osvobození od placení úplaty

1) Pro děti s povinnou předškolnídocházkou
Vzdělávání se dítěti v mateřské škole poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, ktený
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 odst. 2 školského zákona).

2)

Dalšíosvobození od úplaty (§ 6 odst.6 vyhlášky č. 14l2OO5 Sb.)
O osvobození od úplaty mohou žádatzákonnízástupci dítěte v těchto případech:
a) zákonný zástupce dítěte, ktený pobírá opakujícíse dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4
odst. 2 zákona é. 11112006 Sb., o pomociv hmotné nouzi),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náležízvýšení
příspěvku na

péči(§ 12 odst. 1 zákona é, 10812006 Sb., o sociálních službách),

c) rodič, kterému náleži zvýšenípříspěvku na péči(§ 12 odst. 1zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách) z důvodu péčeo nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péčeo toto dítě pobírá dávky

pěstounské péče.

O osvobození úplaty podle bodu 2) musízákonný zástupce požádat měsíc předem a
prokázat ředitelce školy prostřednictvím vedoucí školní jídelny.

čt. v
Splatnost úplaty

Úplata

za

kalendářní měsíc je splatná k 15. dni zálohově předem

na dalšíměsíc

prostřednictvím inkasa,

JestliŽe zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, můžeředitelka školy
rozhodnout o ukonČenípředškolního vzdělávání dle § 35 odst, 1d zákona é. 56112004 sb,,
školský zákon.

čl. vl
závěreěná ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnostidnem 01.09, 2021.

tVlateřgka škola,'Irutnov
Komenského 485,
541 01 Trutnov
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Bc. Vladimíra Priputenová
ředitelka mateřské školy

Příloha Č.1 : Neinvestičnínáklady na dítě za rok 2O2O v Mateřské škole, Trutnov.
příloha č,2: Žádost o osvobozeňí oo úplaty za předškolní vzdělávání.

