Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole,
Družební 336, příspěvková organizace
Úplata za předškolní vzdělávání
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018
V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č.
14/2005., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní
vzdělávání takto:

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání
Celodenní docházka - 380,- Kč
Zkrácená docházka - 255,- Kč

2. Osvobození od úplaty
1. vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy po dobu nejvýše 12 měsíců
/osvobození od úplaty se nevztahuje na děti s odkladem povinné školní docházky,
kromě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /
2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
3. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči
4. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
5. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy
O informaci o možnosti osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný
zástupce dítěte požádat ředitelku školy. Žádost o osvobození od úplaty musí zákonný
zástupce předat ředitelce školy písemně.
Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní
částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí.

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy v měsíci srpnu
V měsíci, kdy je přerušen provoz školky se úplata neplatí.

4. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu
mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která
nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky,

odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši
úplaty je ředitelka mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to
nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst.
1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o
přerušení nebo omezení provozu.

5. Splatnost úplaty
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná k 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úplaty, na běžný
účet školy 1652007309/0800 - převodem z účtu, nejlépe trvalým příkazem pro příslušný
školní rok.
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou
osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění, řediteli žádost o
osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci,
nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele o této žádosti nabude
právní moci.
Ostatní
Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice školy pověřena: Bc. Zuzana Ferencová

V Ostravě – Krásném Poli, 22. května 2017
RNDr. Věra Havelková, ŘŠ

