Základní a mateřská škola Babice nad Svitavou
příspěvková organizace
664 01 Babice nad Svitavou 139
IČO: 70299641
Tel. MŠ: 545 237 187

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní a mateřská škola Babice nad Svitavou, příspěvková organizace, na základě
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb.,o
předškolním vzdělávání v novém platném znění vyhl. č. 43/2006 Sb., vydává tuto směrnici:

ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata),
snížení základní částky úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

ČL. 2. PLÁTCI
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

ČL. 3. ZÁKLADNÍ ČÁSTKA ÚPLATY
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí
240,-Kč na příslušný měsíc pro školní rok 2021/2022.
Děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky mají bezplatné předškolní
vzdělávání – tudíž úplatu nehradí (týká se i dětí s OŠD).

ČL. 4. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTKY ÚPLATY
Pro případy dětí v celodenním nebo internátním provozu, jímž je docházka do MŠ omezena
nejvýše na 4 hod/denně nebo na 5 dnů v měsíci z důvodu pobírání:
a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte 3), 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 4)
se stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz tj.
160,-Kč na příslušný měsíc ve školním roce 2021/2022.
3)
4)

§ 30 odst.3 písm.b) zákona č.117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů
§ 82 odst.1 písm.a) zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

ČL. 5. SNÍŽENÍ ÚPLATY V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená
zákonnému zástupci podle čl. 3 a 4 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru
odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu
kalendářních dnů v příslušném měsíci.
Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla zákonným zástupcem uhrazena, bude mu
odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

ČL. 6. PROKÁZÁNÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce předložením písemného oznámení
nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku
nebo o přiznání dávky pěstounské péče.
Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na
osvobození od úplaty vedení mateřské školy prokáže.

ČL. 7. PODMÍNKY SPLATNOSTI ÚPLATY
1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne v daném měsíci.
2. Vedení mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout
jinou splatnost úplaty.
3. Úplata se hradí bezhotovostně na účet školy: 27-8089460287/0100.

ČL. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Stanovení základní částky úplaty pro celodenní provoz mateřské školy pro další roky bude
řešeno aktualizací této směrnice, kde bude uvedena změna ustanovení čl.3 směrnice platná
pro příslušný školní rok.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. září 2008. S novým školním rokem je pouze
upravena daná částka úplaty.

V Babicích nad Svitavou,
dne 28. 6. 2008

Aktualizováno dne 21. 6. 2021 s účinností od 1. 9. 2021

Hana Hemžalová – ved.MŠ

Mgr. Ludmila Soukeníková
vedoucí učitelka MŠ

