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Směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dítěte přijatého do MŠ
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Čl. I
Úvodní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace (dále jen mateřská
škola) vydává v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon), a
v souladu s vyhláškou MŠMT č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, (dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání), tuto obecně závaznou
směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014.
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. II
Plátci
Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo v druhém ročníku.
Vzdělávání v posledním (třetím) ročníku mateřské školy se děti, které v daném školním roce
dovrší věku šesti let.
„Předškoláci“ narozeni od 01.09.2012 do 31.08.2013 neplatí školné.
Informace k rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole
Od 1.1.2013, díky změně školského zákona, platí úplatu za vzdělávání i děti, které mají
odklad školní docházky.
Doplňující informace k úplatě za předškolní vzdělávání
Zákonem č. 472/2011 byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
– v § 123 odst. 2 se věta druhá nahradila větami: "Vzdělávání v posledním ročníku mateřské
školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po
dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců
neplatí pro děti se zdravotním postižením."
Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání se počítá dnem 1. ledna 2019.
Dítě, které se začne vzdělávat v posledním ročníku MŠ a je přijato až v průběhu
školního roku 2019/2020, bude mít nárok na bezúplatné vzdělávání po dobu 12 měsíců
ode dne přijetí do MŠ.
V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. Nové přijetí v průběhu školního
roku, změna školy z důvodu přestěhování dítěte apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte formou
čestného prohlášení řediteli MŠ, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné
vzdělávání v posledním ročníku MŠ.
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Výše uvedené ustanovení § 123 odst. 2 se vztahuje na děti bez zdravotního postižení
navštěvující MŠ zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Děti se zdravotním
postižením ( ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku veřejné MŠ
vzdělávají vždy bezúplatně.
Čl. III
Stanovení měsíční výše úplaty pro období od 1. 09. 2019 do 31. 08. 2020
Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu
mateřské školy ve stejné měsíční výši tj. 500,-- Kč.
(§ 6, odst. 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání)

Pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše
na 4 hodiny denně z důvodu pobírání:
a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte,
nebo
b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě
jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu se stanoví výše měsíční úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro
celodenní provoz.
Výpočet měsíční výše úplaty je stanoven v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky o předškolním
vzdělávání.

Při výpočtu se berou v úvahu všechny skutečné náklady v uplynulém roce kromě nákladů
mzdových (mzdy, odvody, FKSP, Kooperativa,) ŠvP , státní rozpočet a nákladů na potraviny.
Skutečné průměrné měsíční neinvestiční náklady na 1 dítě v uplynulém kalendářním roce
2012 činily 1 310,- Kč (100%). Stanovená měsíční výše úplaty pro školní rok 2019/2020 ve
výši 500,-- Kč činí 38,05 % z celkové částky.

náklady

1 kalendářní rok
Celkem:

1 měsíc
: 12 měsíci

2 365,09

197,09
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1 dítě
:150
dětmi
1,31

Úplata
38,05 %

500,-- Kč

Čl. IV
Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvek na
péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
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.
Zákonný zástupce musí ředitelce mateřské školy předložit písemnou žádost o osvobození od
úplaty za předškolní vzdělávání a potvrzení o pobírání sociálního příplatku nebo dávek
pěstounské péče dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů.
V případě prokázání nároku na osvobození od úplaty vydá ředitelka plátcům písemné
vyjádření o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, které si zákonný zástupce osobně
proti podpisu převezme.
Čl. V
Splatnost úplaty
Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne
následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se
zákonným zástupcem (písemně) jinou splatnost úplaty.
(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání)

Bankovní spojení:
číslo účtu: 207 854 695/0600 GE Money Bank Most (platba není zpoplatněna)
číslo účtu:
207854695/0600
konstantní symbol: 0558
uvádějte variabilní symbol, který Vám byl
variabilní symbol:
přidělen
pozn. pro příjemce: uvést jméno dítěte (důležité)
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Úplata se platí:
a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy (zákonný zástupce dítěte zadá trvalý
příkaz k převodu finanční částku ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ).
b) vkladem na běžný účet mateřské školy ( zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na
účet školy).
Při placení uvádějte do kolonky - Zpráva pro příjemce jméno dítěte za, které je provedená
platba (v případě, že dítě má jiné příjmení, než zákonný zástupce, nebo účet plátce zní na jiné
jméno, než dítěte).
Čl. VI
Úplata v době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3
vyhlášky o předškolním vzdělávání po dobu delší než 5 pracovních dnů, stanoví ředitelka
mateřské školy výši úplaty, která je úměrná počtu uzavřených dní (§ 6 odst. 4 vyhlášky o
předškolním vzdělávání). O výši úplaty budou rodiče informováni na veřejně přístupném
místě nejpozději 2 měsíce před plánovaným přerušením nebo omezením provozu nebo
neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy.
Čl. VII
Účtování úplaty
V účetnictví školy se o úplatě účtuje na středisku 001 – hlavní činnost.
a) předpis
školné 315 10/anal. oproti 241 10/anl. nebo 261 01
b) skutečné přijmy
602 01/anal.
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Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2019

V Mostě dne 24. 06. 2019
---------------------------------------ředitelka školy
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Příloha č. 1

Náklady v roce 2018: (uvedeno v tisících)
Druh nákladu:
Materiál na údržbu
Kancelářské potřeby
Čistící prostředky
UP a školní potřeby
Zdravotní materiál
DrHM 0-1000kč spotřeba
DDHM 3 000 - 40 000
DDNM 1000-60000
Noviny, časopisy
Ostatní spot.materiál
DrHM 0-1000kč SE
DrHM 0-1000k SP
DrHM 0-1000k SM
DrHM 1000-3000kč
Elektrická energie
Teplo a TUV
Voda
Revize
Oprava a údržba
Cestovné
Tech.hod.DHM do 40 tis
Náklady na reprezentaci
Telefon
Internet
Poštovné
srážková voda
TS - odvoz odpadu
Deratizace,dezinfekce
DrNM,DDNM
PO,BOZP
Zpracování mezd
Bankovní služby
Ostatní služby
Odpisy
Pojištění majetku
Pojištění žáků
Daně a poplatky
pokuty a úroky
pokuty a penále
ochra. prac.pom.pro zam.
D.A.S právní ochrana
školení,semináře

Celkem náklady

Město

Úplata
1,53
11,86
40,22
58,23
3,82
3,97
158,75
41,02
8,63
6,66
9,88
40,93
5,34
87,45
113,11
591,00
101,68
27,88
211,68

0,00
4,92
6,89
0,39
52,99
28,30
20,07
0,79
12,00
55,36
7,22
67,14
63,24
9,20
1,59
0,10

Ostatní

0,00
33,77
0,00

0,00
5,98
0,00
22,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,28
5,96
19,61

44,56

1,89
2,91

36,19

23,92

8,10
0,00
7,15

1 877,75

441,48

Celkem náklady za všechny zdroje:
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1,30

45,86
2 365,09 Kč

Podklady čerpány z "Rozborů hospodaření za rok 2018".

náklady

1 kalendářní rok 1 měsíc 1 dítě
Úplata
:12
Celkem
měsíci
:150 dětmi
38,05%
2 365,09
197,09
1,31
500,00

Podklady (viz tabulka) – skutečné náklady na provoz v roce 2018 = 2 365,09 Kč.
(zahrnuty v nákladech nejsou mzdy + související náklady, náklady hrazené ze SR + náklady
na ozdravné pobyty ŠvP + potraviny).
Úplata na školní rok 2019/2020 činní – 500,-Kč. /1 dítě.

Účinnost od 1. 9. 2019

V Mostě 24. 6. 2019

…………………………………………
Michaela Klasová, ekonomka MŠ
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Příloha č. 3
Stanovení výše úplaty v době přerušení provozu v mateřské škole
Z důvodu uzavření MŠ v době celoškolní dovolené a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 3
odst. 1 a vyhlášky č. 43/2006 Sb., § 6 odst. 4 o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka
mateřská školy výši úplaty, která je úměrná počtu uzavřených dní (§ 6 odst. 4 vyhlášky o
předškolním vzdělávání).
Výše úplaty v době přerušení provozu v mateřské škole bude doložená dodatek ke směrnici č.
4. Rodiče budou také informováni na veřejně přístupném místě nejpozději 2 měsíce před
plánovaným přerušením nebo omezením provozu nebo neprodleně po rozhodnutí ředitelky
mateřské školy.

V Mostě dne 24. 6. 2019

………………………………...
ředitelka
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