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t.) Úvodní ustanovení
1) Na základě ustanovení zákona č.56112004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a

vyhláškou t4l20}5 Sb., o předškolním vzdělávání, ve zněnípozdějších předpisů, stanovíředitelka
mateřské školy měsíčnívýši úplaty za předškolnívzdělávání dětí.

2) Toutosměrnicíjestanovenavýšeúplatyzapředškolnívzdělávání(dálejen,,úplata"),kterouhradí
zákonnízástupci dítěte mateřské škole Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace.

3) Tato směrnice stanoví podmínky splatnosti úplaty za vzdělávání.
4| Tato směrnice stanovívýši úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po

dobu delšínež 5 dnů.

5) Tato směrnice stanoví podmínky osvobození od úplaty za předškolnívzdělávání.

ll.) Hrazeníúplaty

1.) Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato k předškolnímu vzdělávánív mateřské
škole.

2.) Bezúplatné vzdělávánív mateřské škole se dítěti poskytuje od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku (povinné předškolnívzdělávání),

lll.) Výše úplaty

1.) Výše úplaty, stanovená ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem, je zveřejněna na

nástěnce v MŠ a na webových stránkách školy a to nejpozději k poslednímu červnu
předcházejícího školn ího roku.

2.) Je-lidítě přijato během školního roku, oznámívýšiúplatyzákonnému zástupcidítěte
ředitelka školy při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3,) Úplata za předškolnívzděláváníse hradí měsíčně.

4.) Stanovení maximálnívýše úplaty vychází ze skutečných měsíčních průměrných

neinvestičních nákladů na dítě v předchozím kalendářním roce.

5.) Výše měsíčníúplaty z vzdělávánínesmípřesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních
nákladů právnické osoby vykonávajícíčinnost MŠ, které připadajína předškolnívzdělávání
dítěte v MŠ v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů se nezapočítají platy, náhrady platů,

nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného

na sociálnízabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na

všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní
platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou

dětíuvedených v § 1"6 odst.9 školského zákona, náklady na učebnípomůcky, na další
vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejís rozvojem škol a
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kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního
rozpočtu.

6.) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské
školy ve stejné měsíčnívýši.

7.) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětív
mateřské Škole pro účely posouzenísouladu s nejvyšším povoleným počtem dětízapsaným v
rejstříku Škol a školských zařízení, stanovívýši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve
výši odpovíd ající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

lll.) Výše úplaty v době omezení nebo přerušení provozu MŠ

1.) V době letních prázdnin lze provoz mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, omezit nebo
přeruŠit. O stanovenívýše úplaty pro toto období rozhodne ředitelka školy a tuto částku
zveřejnínejméně 2 měsíce před omezením nebo přerušením provozu. V případě přerušení
proVozu

během Července a srpna se stanovená úplata za předškolnívzdělávání krátív poměru
odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušeníprovozu vůčicelkovému počtu vyučovacích
dnů v příslušném kalendářním měsíci.

2.) V případě omezenínebo přerušení provozu MŠ ze závažných důvodů v jiných kalendářních
měsících delší než 5 vyučovacích dnů se stanovená úplata za předškolnívzdělávání bude
krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému
poČtu vyuČovacích dnů v přís|ušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty
zveřejní ředitelka školy společně s termínem přerušení provozu na nástěnkách MŠ a na
webových stránkách MŠ a to neprodleně po rozhodnutío omezení nebo přerušení provozu.

3.) Byla-lijiž úplata za příslušný kalendářní měsíc uhrazena, bude mu odpovídajícívýše úplaty
vyplacena v termínu dohodnutém mezi zákonným zástupcem a vedoucí školní jídelny.

4.) Navštěvuje-li dítě v době přerušení provozu kmenové vŠ jinou MŠ, bude se zákonná
zástupce při úhradách řídit pokyny dané MŠ.

lV.) Splatnost
1.) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
2.) Při zahájení školnídocházky v průběhu kalendářního měsíce je úplata hrazena v plné výši při

nástupu dítěte do MŠ.
3.) Úplatu lze hradit bezhotovostním převodem na bankovníúčet MŠ, nebo v hotovostiv

kanceláři vedoucí školníjídelny na základě příjmového dokladu.
4.) Ze zvláŠtě závažných důvodů může ředitelka školy s plátcem dohodnout jiný termín splatnosti

úplaty,

5.) Ředitelka VŠ je oprávněna ukončit předškolnívzdělávání dítěte z důvodu opakované
neuhrazení Úplaty za vzděláváníve stanoveném termínu bez dohody s ředitelkou školy na
jiném termínu úhrady.

V.) Osvobození od úplaty
1.) Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakujícíse dávku pomoci v hmotné
nouzi,
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b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o

nezaopatřené dítě,

d) d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě
pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy doložením originálu písemného oznámení
nebo rozhodnutí vydané příslušným orgánem státní sociá lní pod pory.

2.| Zákonnýzástupcedítětejeosvobozenodúplatyzapředškolnívzdělávánínazákladěpísemně
podané žádosti u ředitele školy před datem splatnosti úplaty za vzdělávání ( do 15.

kalendářního dne stávajícího měsíce),

3,) V případě podání písemné žádosti o osvobození od úplaty za předškolnívzdělávání zákonným

zástupcem, který splňuje podmínky dle bodu 1.) dojde k osvobozeníod úplaty dnem

uvedeným v rozhodnutío osvobozeníod úplaty, vydaným ředitelkou školy.

Vl.) Závěrečná ustanovení
1.) Tato směrnice je účinná od7.9.2022,
2.) Touto směrnicí se ruší směrnice č.2/2OL3 o úplatě za předškolnívzdělávánív mateřské škole.

V Ostravě L.9,2O2Z

M,qTEŘsKÁ ŠxCIz,,u
{)sltavit, I(řižftor,,, : .,,

t,řispěyková ořsaťuia ť :

IC: 750 27 33L|

Ředitelka školy
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Příloha č.1

PoTVRZENí vÝŠr oÁver ssp

Na období:

Druh dávek

Výše dávek

Sociální příplatek ( §20 až 22 zákona č.lI7 /7995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů )

Dávka pěstounské péše ( §36 až 43 zákona č. tL7lL995 Sb., ve znění pozdějších předpisů )

Podpis, razítko odp. osoby

v ostravě dne-
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Příloha č. 2

česrruÉ pRoHLAšENí

V souladu s ustanovením zákona č, LL7/t995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, ktený stanoví předpoklady pro přiznání sociálního příplatku

črsrruĚ pRoHLAšUJl,

že v následujícím ........čtvrtletí se nezměnily příimy společně posuzovaných osob, které by měly vliv

na nepřiznánípříplatku a výše sociálního příplatku..................Kč je mi nadále přiznávána v uvedené
výši.

vlastnoručnípodpis
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Příloha č.3

věc : Žádost o osvobození od školného

Žadáme o osvobození od úplaty za vzdělávánía školské služby v mateřské škole ostrava, Křižíkova
18, příspěvková organizace,

za (jméno dítěte)......... nar. .........,,.. a to z důvodu

Veškerá potvrzeníjsou přílohou této žádosti.

Děkujeme

v ostravě dne

Podpis zákonného zástupce
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Příloha č.4

Výše úplaty za předškolní vzdě!ávání na školní rok2O22l2O23

Stanovuji podle § 123 odst. 4 z. č.56Ll2004 SB., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek se stanovuje po dohodě se zřizovatelem ve výši 500,- Kč měsíčně a to od L,9.2022

S výší příspěvku byli rodiče seznámeni na www stránkách MŠ, při zápisu dětído MŠ, na třídních
schůzkách a na nástěnkách MŠ Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace.

V Ostravě 1".9.2022

Mgr. Petra Šrámek Zahradníková, ředitelka MŠ
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