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Ředitelka Mateřské školy Dlouhá 35, České Budějovice (dále jen mateřská škola) na základě
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínek splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Čl. 3
Základní částka úplaty
Základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovuji 420, - Kč na příslušný
kalendářní měsíc pro školní rok 2017/2018
Čl.4
Snížení základní částky
Ředitelka mateřské školy může snížit základní částku na 210,- Kč, pokud bude dítě písemně
předem omluvené z docházky do MŠ na celý měsíc (v případě dlouhodobé nemoci, návštěvy
lázní,…).
Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
V případě přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu se úplata poměrně sníží
Takto:
70,- Kč za měsíc – pokud dítě nebude chodit do MŠ ani jeden den / předem omluvená
nepřítomnost/
105,- Kč za každý nahlášený týden docházky do MŠ

Čl.6
Prokázání nároku na osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude :
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte,pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči (§12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách
- rodič,kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 idst.1 zákona č.108/2006 Sb.,o
sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
- fyzická osoba,která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče(zákon č.359/1999 Sb.,o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších
předpisů(,pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy
- zákonný zástupce dítěte,který pobírá opakující se dávky v hmotné nouzi (§ 4 odst.2
zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
Žádost nutno doložit nejpozději do 5.dne v kalendářním měsíci
Čl.7
Změna ve vybírání úplaty
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku
školního roku,který následuje po dni , kdy dítě dosáhne pátého roku, děti s odkladem
školní docházky také úplatu nehradí.
Čl.8
Podmínky splatnosti úplaty
1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce
2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost
úplaty
3) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské
školy
4) Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy
V Českých Budějovicích 25.8.2017
Eva Tolarová
ředitelka MŠ

Tímto se ruší směrnice ze dne 26.8.2016. Účinnost je od 1.9.2017. Se směrnicí byly
seznámeny zástupkyně ředitelky,hlavní účetní a učitelky a zajišťují z pověření ředitelky
informovanost rodičů na obou školách.

