Škola Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2428
Vnitřní předpis školy o úplatě za předškolní vzdělávání v
mateřské škole
Č.j.:EK 228/2020
Účinnost od: 01.09. 2020
Spisový znak: 102
Skartační znak: A/5
Změny:
Úvodní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 rozhodla na základě
§ 123, § 35 zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů,
§ 20–22, § 30 a § 36–40 ve znění vyhlášky č. 214 /2012 Sb., zákona 117/1995 Sb. o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů takto:
Čl. 1: Stanovení výše úplaty a plátci
1) Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
2) Úplatu platí zákonný zástupce dítěte zálohově na bankovní účet č: 182037874 / 0300 do 15. dne
na následující měsíc.
3) Úplata se pro školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy stejně.
Čl. 2: Měsíční výše úplaty
1) Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně,
bezúplatné vzdělání platí i pro děti s odkladem povinné předškolní docházky.
V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna
příslušného školního roku dovršily nejvýše 6 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné
školní docházky.
2) Děti, které do 31. srpna příslušného školního roku dovrší nejvýše 5 let věku a děti mladší s
celodenní docházkou po celý školní rok platí úplatu ve výši 500,- Kč měsíčně.
3) Není – li úplata zaplacena ve stanoveném termínu a zákonný zástupce nedohodne s ředitelkou
jiný termín úhrady, ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
Čl: 3 Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu
1) V případě přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu na dobu delší než 5 vyučovacích
dnů, popřípadě v obou měsících se úplata poměrně sníží. Výše úplaty je v tomto případě stanovena
na částku 23,- Kč za 1 den přítomnosti dítěte v mateřské škole.
2) Pokud dítě v červenci i v srpnu nedocházelo do mateřské školy ani jeden den v měsíci, zákonný
zástupce za tyto dva měsíce úplatu neplatí.
3) Pokud dítě v době přerušení provozu mateřské školy navštěvuje jinou mateřskou školu (kromě
odloučených pracovišť Slunečná 2792 a Verdek 72), uhradí zákonný zástupce úplatu ve výši
stanovené v této mateřské škole.

4) Ke krátkodobému uzavření mateřské školy se nepřihlíží.
5) Při uzavření mateřské školy z důvodů např. havárie, epidemie aj. na dobu delší než 5 vyučovacích
dnů je stanovena výše úplaty zvláštním předpisem a rodičům je oznámena neprodleně.
Čl. 4: Osvobození od úplaty
Osvobozena od úplaty je:
a) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy /§ 36-43 zákona 117/1995 Sb. O státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů/
b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi /§ 4 odst. 2
zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pomoci v hmotné nouzi/
c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
/§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů/
d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodů péče o nezaopatřené
dítě /§ 12 odst. 1 zákona 108/ 2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů/
a tuto skutečnost a) b) c) d) prokáže řediteli školy.
O osvobození od úplaty požádá zákonný zástupce dítěte na příslušném tiskopisu ředitelku mateřské
školy a svou žádost předloží nejpozději do 31. dne předchozího měsíce. Vyřizování žádostí se řídí
správním řádem.

Tímto se ruší vnitřní předpis ze dne 1.9. 2019
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.9. 2020
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Mgr. Iva Bednářová, ředitelka

Přehled úplaty za předškolní vzdělávání:
Děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou

neplatí

Děti mladší 5 let

500,- Kč / měsíc

Docházka dětí v červenci a srpnu
Děti v červenci i v srpnu nedochází

při přerušení provozu

23,- Kč / den
neplatí

Osvobození od úplaty:
Zákonný zástupce pečuje o dítě a pobírá dávky pěstounské péče, příspěvek na péči nebo dávky
pomoci v hmotné nouzi (nutná žádost zákonného zástupce dítěte a prokázání skutečnosti
nároku).

