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Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní
vzdělávání
Mateřská škola Sokolnice,
příspěvková organizace okres Brno- venkov
Zahradní 494
Sokolnice 664 52
Číslo jednací: 89/16
Vypracovala: Bc. Jarmila Fialová
Řád nabývá platnosti ode dne : 14.6.2021
Řád nabývá účinnosti ode dne: 1.7.2021
Řád je platný do dne 30.6.2022

Ředitelka MŠ Sokolnice Jarmila Fialová podle §123 odst.2 zákona č.561/2004
Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon) v pozdějším znění a podle §6 Vyhlášky č.14 o předškolním
vzdělávání stanovila tento Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání.

I.
Osoby povinné hradit úplatu
1) Povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) má zákonný
zástupce dítěte, které navštěvuje první a druhý ročník MŠ (3-5leté děti).
2) Zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ (předškolní dítě
v povinné předškolní docházce) a dítěte s odloženou školní docházkou úplatu
nehradí. Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, se předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně. Podle § 1a odst. 2
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vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se
ve třetím (tedy posledním ročníku MŠ) vzdělávají děti, které v daném školním roce
dovrší věku šesti let, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

3) Podle zákona č.472/2011Sb., a zákona č.366/2011Sb., je osvobozen od úplaty:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující dávku pomoci v hmotné nouzi
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) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy a přede dnem
splatnosti úplaty podá ředitelce žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní
měsíc.

II.
Výše a splatnost úplaty
1) Úplata činí 400,-Kč na jedno dítě měsíčně.
2) Výše úplaty byla stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných
měsíčních neinvestičních výdajů na jedno dítě.
3) Úplata se hradí na právě probíhající měsíc převodem na účet mateřské školy č.107 –
627 138 0217/0100, a to do 15. dne v měsíci. Zákonný zástupce dítěte je povinen si
včas zjistit termín k úhradě úplaty a tento termín bezpodmínečně dodržet!!!
4) Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce, bude hradit úplatu v plné výši.
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5) V měsíci, kdy by byl provoz MŠ omezen nebo přerušen po dobu delší než 5
vyučovacích dnů se stanovení výše úplaty řídí § 6 odst.5 vyhlášky 14/2005 Sb.

III.
Výše a splatnost úplaty v měsíci červenci a srpnu
1) V měsíci červenci budou všichni zákonní zástupci hradit úplatu ve výši, tzn. 400,-Kč
z důvodu zachování provozu MŠ.
V měsíci srpnu, kdy bude provoz MŠ přerušen, se úplata nebude hradit vůbec.
2) Úplata za červenec je splatná nejpozději do konce měsíce června příslušného roku.

IV.
Možnost sankcí
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne
s ředitelkou jiný termín úhrady, podle §35 odst.1 písm.d) zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský
zákon), může ředitelka MŠ po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání dítěte.

V.
Závěrečná ustanovení
Tímto Vnitřním předpisem se ruší Vnitřní předpis ze dne 26.6.2020.

VI.
Účinnost
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 1.7.2021.

V Sokolnicích 14.6.2021
Bc. Jarmila Fialová
ředitelka MŠ Sokolnice

