87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
Čj: MS87/227/2020

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace, vydala Vnitřní předpis, kterým stanovuje výši úplaty za vzdělávání v
mateřské škole, postup zákonného zástupce dítěte (pěstouna) při žádání o prominutí, snížení úplaty, lhůty splatnosti úplaty a sankce při
neuhrazení úplaty v daném termínu. Ustanovení předpisu vychází z § 123 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon/ Školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a návazně z ustanovení § 6
vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění)

II.
VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata je stanovena na základě objemu skutečně vynaložených neinvestičních výdajů mateřské školy v uplynulém kalendářním roce, které se
týkají zabezpečení provozu mateřské školy (energie, náklady na opravy, služby, materiál na provoz, vybavení školy…). Částka nepřesáhne
50% neinvestičních výdajů. Výši měsíční základní částky úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka MŠ pro období od 1. září
do 31. srpna každého školního roku a s novou výší úplaty seznámí rodiče do konce června.

Pro školní rok 2020 – 2021, s t a n o v u j e v ý š i ú p l a t y za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro období

1.9.2020 do 30. 6. 2021
v částce: 497,- Kč za kalendářní měsíc
Výše úplaty je vypočtena z objemu vynaložených neinvestičních výdajů mateřské školy v roce 2019. Úplata je stanovena pro docházku dítě
vedeného v evidenci MŠ. Úplata ve 100 % výši se stanovuje všem dětem přijatým k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020.
Vzdělávání dětí věku 5 -7 let je bezúplatné

III.
SPLATNOST ÚPLATY

Úplata za kalendářní měsíc je splatná max. do 15. dne příslušného kalendářního měsíce:
(v případě, že připadne 15. na den svátku nebo sobotu či neděli, je úplata splatná nejbližší kalendářní den)

Úplata na účet mateřské školy. Číslo bankovního účtu MŠ: 60032311/0100
•
•
•
•
•

Platba trvalým příkazem s variabilním symbolem, třídou a jménem dítěte.
Platba v hotovosti složením peněz na pokladně Komerční banky variabilním symbolem, třídou a jménem dítěte. Platba zpoplatněna
Poštovní poukázkou variabilním symbolem
Výjimečně v hotovosti v MŠ
Variabilní symbol pro platbu školného pro stávající děti je stejný jako v předešlých letech. Novým rodičům je přidělen při zápisech, při
předávání Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Variabilní symbol rodičům na požádání předají také třídní učitelky na začátku školního
roku
Podle § 35 odst. 1 písm. d), Zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za
vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu a předem si nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka mateřské školy po
předchozím písemně oznámeném „Upozornění“ zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení docházky dítěte.
V případě, že zákonný zástupce nedostojí svým splatným závazkům, řeší se pohledávky dle „Vnitřního předpisu školy k pohledávkám o
úplatě“ /příloha č.7, Organizačního řádu 87.mateřské školy Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace/.
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IV.
ÚPLATA PŘI NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MŠ
Při omezení docházky dítěte do mateřské školy z důvodu nemoci nebo z jiných důvodů, zůstává výše úplaty zachována, neponižuje se,
nevrací se.

V.
ÚPLATA PŘI PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Pokud dojde k přerušení provozu MŠ podle § 3, odst. 2 vyhl.č.14/2005Sb ve znění pozdějších předpisů v 1 kalendářním měsíci déle než 5
kalendářních dnů, bude výše úplaty úměrně ponížena dle rozsahu omezení provozu školy.
Výše částky bude sdělena po uplynutí měsíce, kterého se výše uvedená skutečnost týká, ředitelkou školy
výpočet 497,- Kč /d x y = z
částka za měsíc: 497 Kč
d = počet pracovních dní v měsíci
y = počet dní provozu MŠ v měsíci
z = výsledná částka

Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy nejméně dva měsíce před přerušením nebo omezením provozu školy,
v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu školy.

VI.
ÚPLATA PŘI PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

V době letních prázdnin v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí v případě, že MŠ přeruší provoz na celé 2 měsíce.
Pokud mateřská škola v měsíci červenci a srpnu provoz zajistí, úplatu hradí pouze přihlášené děti.
• Úplata je propočítána stejným způsobem jako při přerušeném provozu školy /viz odst. V./
• Tato úplata se hradí v hotovosti. Místo a termín je předem oznámeno.
• Pokud dítě z jakéhokoli důvodu do mateřské školy nenastoupí, školné se nevrací.

VII.
PROMINUTÍ ÚPLATY

Ředitelka školy může rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty
1. Zákonný zástupce dítěte pobírá opakovaně dávku pomoci v hmotné nouzi
Požadavek na prominutí úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu.
Dokladem z Úřadu práce je „Potvrzení o poskytnutí dávky v hmotné nouzi“.
Potvrzení musí dokládat každý měsíc ředitelce mateřské školy
2.

Fyzická osoba pečující o dítě, pobírající dávky pěstounské péče (Zákon 117/1995 Sb., o státní podpoře v platném znění)
Nárok na prominutí úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného rozhodnutí o přiznání dávky pěstounské péče.

3.

Zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšený příspěvek na péči (dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění)
Nárok na prominutí úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného rozhodnutí z Úřadu práce: „Rozhodnutí o zvýšení příspěvku
na péči“. Rozhodnutí se vydává na základě lékařského posudku na 1 rok.
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem ředitelství MŠ žádost o osvobození od úplaty za příslušný
kalendářní měsíc, nenastane osvobození od úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy nabude právní moci (Vyhláška
14/2005 Sb, §6)
Pro prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o prominutí
Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od změny.

VIII.
NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI DATY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

dle Vnitřního předpisu školy k ochraně osobních dat dle obecného nařízení ve všech zemích v EU - GDPR, s účinností od 25.5.2018, který
nahrazuje stávající právní úpravu dle Zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je zajištěna ochrana všech osobních dat dětí a rodičů
/data narození, čísla účtů/ - elektronicky i v tiskové formě. S novými předpisy byli seznámeni všichni zaměstnanci školy.
V Plzni dne 26.5.2020
Účinnost od 1.9.2020
Ivana Huclová
Pověřená řízením 87. mateřské školy Plzeň
Komenského 46, příspěvková organizace
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