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ČL. 1
Úvod, všeobecná ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277,
příspěvkové organizace, tuto směrnici.
1.2 Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata),
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

ČL. 2
Výše úplaty
2.1

460,- Kč měsíčně na jedno dítě v mateřské škole (dále jen MŠ).

2.2
Poměrně snížená úplata na dítě v měsíci, kdy dojde k uzavření nebo přerušení provozu MŠ
delší než 5 dní.
2.4
Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí
v MŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných v rejstříku škol a
školských zařízení, je stanovena měsíční úplata nejvýše 2/3 stanovené úplaty.

ČL. 3
Úhrada úplaty
3.1

Úplatu hradí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen „plátce“).

3.2

Úplata bude vybírána v zařízení, kde je dítě zapsané.

3.3

Úplata je hrazena vždy v předem určený den v 1. týdnu v měsíci od 6,00 do 8,00 hodin v
budově MŠ u vedoucí stravovny dle rozpisu. Každý další den mohou zákonní zástupci do 15.
dne v měsíci zaplatit úplatu od 7,30 do 13,00 hodin v budově ZŠ u vedoucí školní jídelny.

3.4

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud
ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

3.5

Úplata za prázdninové měsíce červenec a srpen bude provedena za oba měsíce do 30. 6.

3.6

Výběrem peněz je pověřena vedoucí stravovny MŠ.

3.7

Škola nepřijímá žádné nevyžádané platby převodem z účtu na účet. Strávníci mají možnost
hradit obědy formou inkasa s jistinou.
Dle § 123 odst. 2) školského zákona se předškolní vzdělávání poskytuje dítěti bezúplatně od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

3.8

ČL. 4
Osvobození nebo snížení úplaty
4.1

Úplatu nehradí, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy nejdéle do 10. dne
následujícího měsíce:
a) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče
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b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení)
c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči
d) zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatření
dítě

ČL. 5
Použití úplaty
5.1
Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a dle potřeby na nákup
učebních pomůcek.

ČL. 6
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnost 1. 9.2018.
Touto směrnicí se ruší směrnice č. 4/2018 Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a její použití
ze dne 2. 1. 2018.
Pozdější změny či doplňky tohoto řádu se nevylučují.
Tento předpis je závazný pro: ředitelku školy, vedoucí školní jídelny, účetní školy
Kontrolou dodržování předpisu je pověřena: ředitelka školy
Rozdělovník: ředitelka školy, vedoucí školní jídelny, účetní školy

V Ústí nad Labem 1. 9. 2018

………………………………
Mgr. Libuše Renová, ředitelka
Základní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277,
příspěvková organizace
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