Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim

Vnitřní předpis č. 5 / 2021
Č.j. MŠ 109/21
S.S.Z. 2.1/S5

Stanovení příspěvku rodičů na pobyt dítěte v mateřské škole
(Úplata za předškolní vzdělávání)
Platnost od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022
Ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem č. 472/2011Sb., kterým byl novelizován
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) podle §123, podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění
vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně vyhlášky č. 214/2012 Sb., vše ve
znění pozdějších předpisů, vydává tento vnitřní předpis.

Článek I
Úvodní ustanovení
Účelem vnitřního předpisu je stanovit výši příspěvku rodičů na pobyt dítěte v mateřské škole
a způsob jeho měsíční úhrady, kterou hradí rodiče nebo jiný zákonní zástupci dítěte mateřské
škole.

Článek II
Výše příspěvku
S platností od 1. 9. 2021 se stanovuje výše příspěvku pro Mateřskou školu, Skuteč, Poršova
ulice 240, okres Chrudim takto:

výše příspěvku je paušální a činí 520,-Kč měsíčně u dětí přijatých
k celodenní docházce.
Stanovuji snížení příspěvku rodičů na pobyt dítěte v mateřské škole:
 zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
příslušného měsíce na 347,- Kč,
 o snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá ředitelství MŠ. Pokud škola
písemnou žádost neobdrží nejdéle do 10. následujícího měsíce, bude účtován
příspěvek v plné výši, tj. 520,- Kč,
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 písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum podání žádosti, druh
žádosti (snížení), jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele,
bydliště, tel. kontakt, podpis žadatele a doložení odůvodnění žádosti (např. od lékaře).

Článek III
Způsob úhrady příspěvku
1) Úhrada příspěvku rodičů na pobyt dítěte v mateřské škole může být společně
s úhradou stravného hrazena bezhotovostním způsobem. Začátkem nového školního
roku obdrží zákonný zástupce dítěte podklady k zadání trvalého příkazu. Tento je
nutné zadat k 15. dni v měsíci (na 11 měsíců – září až červenec). Pokud si zákonný
zástupce zvolí jinou formu úhrady (převodem z bankovního účtu, popř. platbou
v hotovosti), bude tato skutečnost nahlášena vedoucí školní jídelny. Těmto zákonným
zástupcům bude každý měsíc vystaven pokyn k platbě a částka upřesněna. Hotovost se
vybírá ve stanovený den v kanceláři vedoucí školní jídelny.
2) Povinnost uhradit příspěvek se vztahuje na rodiče dítěte nebo jeho zákonného zástupce
a to k 15. dni v měsíci, ve kterém se příspěvek vybírá, pokud ředitel mateřské školy
nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
3) V letních měsících, v červenci nebo srpnu, kdy bude provoz mateřské školy přerušen,
bude úplata v nulové výši (§ 3 vyhláška č. 14/2005). Druhý prázdninový měsíc, kdy
bude MŠ v provozu, budou zákonní zástupci dítěte platit úplatu ve výši 520,- Kč.
4) Pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice nebo Ministerstva
zdravotnictví dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy výši úplaty poměrně
poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.
5) Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, úplata se hradí
(jedná se o omluvenou nepřítomnost dítěte ve škole).
6) Na rodiče dětí z jiných mateřských škol, které v době hlavních prázdnin navštěvují
naši MŠ, se vztahuje povinnost platit úplatu dle pravidel daných tímto předpisem.
7) V případě absence dítěte v mateřské škole se příspěvek nevrací.
8) Pokud rodič chce mít dítě zapsané v mateřské škole a dítě prozatím mateřskou školu
nenavštěvuje (např. z rodinných důvodů), je rodič povinen i za toto dítě hradit úplatu
na úhradu neinvestičních nákladů.
9) Ředitelka školy rozhodne o vyřazení dítěte, jehož rodič nebo zákonný zástupce
po písemném vyrozumění opakovaně neuhradí úplatu nebo stravné
(§ 35 zák.561/2004 Sb.).
10) Také v případě, že dítě mateřskou školu nenavštěvuje bez omluvy po dobu 14 dnů,
ředitelka školy, po písemném upozornění rodičů, dítě z MŠ vyřadí (§ 35 zák.561/2004
Sb.).
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Článek IV
Osvobození od placení úplaty za předškolní vzdělávání
1) Vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ a dětí s odkladem školní docházky
se poskytuje bezúplatně.
2) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku
pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
zákona č. 366/2011 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů) a rodič, kterému náleží
zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011, vše ve znění pozdějších předpisů).
3) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě
osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§20 až 22
a §30 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, vše ve znění pozdějších
předpisů).
Tyto skutečnosti je zákonný zástupce dítěte povinen prokázat každého čtvrt roku
ředitelce mateřské školy (vyhláška č. 14 / 2005 Sb., novela č. 43 / 2006 Sb.,
§ 6, ve znění pozdějších předpisů) a to vždy nejpozději do konce posledního měsíce
čtvrtletí, jinak je povinen hradit plnou výši úplaty.

Článek V
Neplacení příspěvku
1) V případě nezaplacení příspěvku ve stanoveném termínu či v nesprávné výši, bude
plátce na tuto skutečnost upozorněn a bude mu určen náhradní termín platby a to
nejpozději do jednoho týdne od termínu řádné platby.

2) V případě druhého prodlení (nezaplacení příspěvku v náhradním termínu) bude dítěti
v souladu s § 35, odst. 1 bod b) a d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, ukončena docházka do mateřské školy.

Článek VI
Závěrečná ustanovení
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.
Změna výše úplaty může být provedena novým vnitřním předpisem.
Ve Skutči dne 1. 6. 2021

Iveta Hrubá, ředitelka školy
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