Vyhláška Mateřské školy Olešná, příspěvkové organizace, okres Havlíčkův Brod
č. 6/2017 o výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte a školské služby
Ředitelka příspěvkové organizace Mateřské školy Olešná, okres Havlíčkův Brod ustanovuje na
základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)na základě zákona 472/2011Sb., kterým byl školský zákon novelizován
a vyhlášky č.46/2006 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, tyto závazné podmínky:
Článek 1
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, dále jen úplatu, stanoví ředitelka
MŠ k 1.9. příslušného kalendářního roku. Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených
neinvestičních nákladů MŠ podle odst.2, § 6 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
Úplata byla s platností od 1.9.2017 stanovena ve výši 200 Kč na dítě za kalendářní měsíc.
Tato částka platí i při absenci dítěte a při krátkodobém využívání služeb MŠ.

Článek 2
Základní částka se pro období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku pro všechny
děti v příslušné MŠ stanoví ve stejné výši. Úplatu tvoří základní částka upravená v příslušném
kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.
Článek 3
Vzdělávání v posledním ročníku MŠ, tzn. dětem, které v období od 1.9.do
31.8.následujícího kalendářního roku dovrší 6 let věku se poskytuje bezúplatně, taktéž dětem
s odkladem školní docházky .
Článek 4
Osvobození od úplaty:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( § 4 odst. 2
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb)

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči () § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Článek 5
Snížení úplaty :
Dětem, jimž je omezena docházka na maximálně 4 hodiny denně, je snížena úplata za předškolní
vzdělávání o 1/3 - na 135 Kč
Článek 6
Úplata při omezeném provozu
- pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší
než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne
poměrnou část výše úplaty, stanovenou na příslušný školní rok.

Článek 7
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce ,
pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úplaty. V
případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou
uvedenou ve čl. 4 ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní
měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 4, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí
ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.
Neplacení úplaty může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Článek 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2017.

V Olešné dne 15.6.2017.
Ředitelka MŠ
Dana Pelikánová

