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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Chýně, okras Praha – západ, vydává v souladu s ustanovením
§ 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005
v platném znění pro pracoviště MŠ Chýně, Ke Školce 57 tuto směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“),
možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, pokud
nedosáhl předškolního věku. Vzdělávání předškolních dětí se poskytuje bezúplatně.
Čl. 3
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 600,- Kč za jeden
kalendářní měsíc pro všechny děti uvedené v čl. 2 této směrnice a to jak pro děti s celodenní i
polodenní docházkou, tak pro děti s docházkou pěti kalendářních dnů v měsíci.
Čl. 4
Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Pro období hlavních prázdnin, kdy je činnost mateřské školy omezena může být úplata snížena
vzhledem k možné účasti dítěte.
Čl. 5
Prokázání nároku na osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20 až § 22
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Dále bude od úplaty osvobozena
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče v souladu s § 36 až § 43
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to
písemně ředitele školy a výše uvedené skutečnosti v čl. 5 jí prokáže. Žádosti lze podávat přímo
ředitelce školy nebo prostřednictvím vedoucí učitelky v MŠ.
Čl. 6
Snížení základní částky úplaty
Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka
úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí.
Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na běžný účet
školy 182049576 /0300 složenkou nebo převodem z účtu. Každému dítěti je přidělen variabilní
symbol, který musí být uveden na složence nebo při převodu z účtu.
Čl. 8
Přechodná ustanovení
Veškeré platby jsou uváděny pod specifickým symbolem. Pro úplatu za předškolní vzdělávání je to SS
901, plátce musí uvést do zprávy pro příjemce jméno dítěte.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ a dále pro všechny zákonné zástupce dětí
přijatých k předškolnímu vzdělávání v nadepsané škole a nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.
V Chýni dne 28.8. 2015

…………………………………………………
Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

