Základní škola a Mateřská škola Bělčice, okres Strakonice

Vyhláška o výši úplaty za MŠ a ŠD

Ředitelství Základní školy Bělčice, podle ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona číslo 561/2005
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
stanovuje tuto obecně závaznou vyhlášku o úplatě za vzdělání, které neposkytuje stupeň
vzdělání.
Mateřská škola
1) Úplata vzdělání v mateřské škole je stanovena na základě § 123 odst. 2 a 4 zákona číslo
561/2004 Sb. (školský zákon) a na základě § 6 vyhlášky MŠMT ČR o předškolním
vzdělávání číslo 14/2005 Sb.
2) Úplatu za předškolní vzdělávání tvoří základní částka daná přílohou této vyhlášky platnou
pro daný školní rok t.j. od 1.září do 31.srpna. upravená v příslušném kalendářním měsíci o
případné snížení úplaty.
3) Základní částka je stanovena vždy k 1.září nebo k datu přijetí dítěte do mateřské školy.
4) Výše základní částky nesmí přesáhnout 50% skutečných neinvestičních nákladů na dítě v
uplynulém kalendářním roce, viz § 6 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR číslo 14/2005 SB. o
předškolním vzdělávání.
5) Na základě § 123 odst. 2 zákona číslo 561/2005 Sb. (školský zákon) je vzdělávání v
posledním ročníku mateřské školy bezúplatné, týká se dětí, které následující školní rok
nastupují do základní školy.
6) Osvobozen od úplaty (§ 6 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR číslo 14/2005 Sb.) je zákonný
zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek (viz. § 20 až 22 zákona číslo 117/1995 Sb.,
o státní podpoře ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně
pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
7) Na základě § 6 odst. 4 vyhlášky MŠMT ČR číslo 14/2005 Sb. se základní částka úplaty
poměrně snižuje zákonnému zástupci dítěte v případě, že dítě nedocházelo do mateřské
školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce o polovinu základní částky. Tito
zákonný zástupci budou hradit polovinu základní částky úplaty. V ostatních případech
hradí zákonný zástupce celou základní částku úplaty.
8) Na základě § 6 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR číslo 14/2005 Sb. v platném znění se základní
částka úplaty snižuje zákonnému zástupci dítěte jehož docházka je omezena nejvýše na 4
hodiny denně z důvodů pobírání rodičovského příspěvku dítěte (viz § 30 odst. 3 písm. a)
zákona 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo příspěvku při péči o blízkou
nebo jinou osobu (viz § 6 odst. 3 písmeno a) a b) a § 82 odst. 1 písm. a zákona 100/1988.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) na 2/3 základní částky.
9) V případě přerušení provozu mateřské školy se úplata poměrně snižuje, a to o jednu pětinu
základní částky za týden přerušeného provozu. V případě přerušení doby provozu
mateřské školy na dobu kratší než tři kalendářní dny se základní částka nesnižuje.
Kalendářní dny přerušeného provozu se v daném kalendářním měsíci nesčítají, musí na
sebe navazovat.
10) Úplata je splatná do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

11) Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady může ředitel školy
po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání na základě § 35 odst. 1 písm. d) zákona číslo 561/2004 Sb.
(školský zákon).

Školní družina
1) Úplata vzdělání ve školní družině je stanovena na základě § 123 odst. 2 a 4 zákona číslo
561/2004 Sb. (školský zákon).
2) Úplatu za vzdělávání ve školní družině tvoří základní částka daná přílohou této vyhlášky
platnou pro daný školní rok t.j. od 1.září do 31.srpna. upravená v příslušném kalendářním
měsíci o případné snížení úplaty.
3) Základní částka je stanovena vždy k 1.září nebo k datu přijetí dítěte do školní družiny.
4) Výše základní částky nesmí přesáhnout 50% skutečných neinvestičních nákladů na dítě v
uplynulém kalendářním roce.
5) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek (viz. § 20
až 22 zákona číslo 117/1995 Sb., o státní podpoře ve znění pozdějších předpisů), nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto
skutečnost prokáže řediteli školy.
6) Základní částka úplaty se poměrně snižuje zákonnému zástupci dítěte v případě, že dítě
nedocházelo do školní družiny ani jeden den příslušného kalendářního měsíce nejvýše
však o polovinu základní částky. Tito zákonný zástupci budou hradit polovinu základní
částky úplaty. V ostatních případech hradí zákonný zástupce celou základní částku úplaty.
7) V případě přerušení provozu školní družiny se úplata poměrně snižuje, a to o jednu pětinu
základní částky za týden přerušeného provozu. V případě přerušení doby provozu školní
družiny na dobu kratší než tři kalendářní dny se základní částka nesnižuje. Kalendářní dny
přerušeného provozu se v daném kalendářním měsíci nesčítají, musí na sebe navazovat.
8) Úplata je splatná do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
9) Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve školní družině ve
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady může ředitel školy
po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení
docházky do školní družiny.

V Bělčicích 20.2.2006

Holub Antonín
ředitel školy

Příloha vyhlášky o výši úplaty za MŠ a ŠD
Od 1.ledna 2009 je stanovena základní výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
ve výši 150,-Kč za měsíc.
Zákonný zástupce, jehož dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce hradí polovinu základní výše úplaty, to je 75,-Kč.
Zákonný zástupce dítěte, kterému je docházka do mateřské školy omezena na dobu nejvýše
pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku
rodičem dítěte hradí polovinu základní výše úplaty, to je 75,-Kč.
Zákonný zástupce dítěte, kterému je docházka do mateřské školy omezena na dobu nejvýše
čtyř hodin denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte nebo příspěvku
při péči o blízkou nebo jinou osobu hradí dvě třetiny základní výše úplaty, to je 100,-Kč.
Od 1.ledna 2009 je stanovena základní výše úplaty za vzdělávání ve školní družině ve výši
75,-Kč za měsíc.
Zákonný zástupce, jehož dítě nedocházelo do školní družiny ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce hradí 50,-Kč.
Tato částka je splatná inkasem zároveň s platbou za stravné vždy zpětně za minulý měsíc.
V Bělčicích dne 4.11.2008
Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009
Holub Antonín
ředitel školy

