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Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce a zaměstnance MŠ Netřebice
Ředitelka Mateřské školy Netřebice 78, 382 32 Velešín na základě ustanovení § 123
odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

čl. 1.
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty (dále jen úplata) za předškolní vzdělávání (dále PV) v
mateřské škole (dále v MŠ). Možnost snížení nebo prominutí (osvobození) od úplaty a
podmínky úplaty.

čl. 2.
Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k PV v MŠ, jehož vzdělávání probíhá v
prvním a druhém ročníku nebo při opakování třetího ročníku (odklad školní docházky).

čl. 3.
Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za PV dítěte s celodenní docházkou činí 300,-Kč na příslušný
měsíc.

čl. 4.
Snížení základní částky úplaty

a. Snížit úplatu lze zákonnému zástupci dítěte, které žije v sociálně znevýhodněném
rodinném prostředí (zákon č. 561/2004 Sb., § 16 odst. 4.

b. Snížit úplatu až na polovinu lze zákonnému zástupci dítěte, které bylo řádně omluveno z
PV pro své zdravotní problémy a nedocházelo ani jeden den v měsíci do MŠ, na základě



písemné žádos� zákonného zástupce.
čl. 5.

Osvobození od úplaty

1. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, které ve třetím ročníku MŠ
dovrší šesti let.

2. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto
skutečnost prokáže ředitelce MŠ §51 odst. 2 a §69 odst. 1 písm. A) nebo § 70 odst. 1
zákona č. 117/1995 Sb. o státní podpoře ve znění pozdějších předpisů na základě písemné
žádos� zákonného zástupce.

3. Osvobodit od úplaty lze zákonného zástupce dítěte, z důvodu pozdějšího nástupu
dítěte do mateřské školy (nejdéle však do doby dovršení tří let věku dítěte) a to na
základě písemné žádosti zákonného zástupce.

čl. 6
Snížení úplaty

1. Pokud bude provoz přerušen méně než 5 dnů v měsíci, nebude stanoveno snížení
úplaty.

2. Pokud bude přerušen provoz na více jak 5 dnů v kalendářním měsíci, lze stanovit úplatu,
která nepřesáhne poměrnou výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

čl. 7.
Podmínky splatnosti úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne následujícího měsíce, pokud se
ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem na jiném termínu úplaty.

čl. 8.
Závěrečné ustanovení

Účinnost této směrnice je od 1. 5. 2015


