Základní škola a mateřská škola Svébohov, okres Šumperk,
příspěvková organizace

Poplatek za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019
č.j. 53/2018
Ředitelka příspěvkové organizace vydává na základě § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a §
6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 v platném znění tento vnitřní předpis o poplatku za předškolní
vzdělávání.
Tento vnitřní předpis stanovuje výši úplaty, podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty a
splatnost úplaty.
Čl. 1 – Plátci a splatnost
a) Poplatek za předškolní vzdělávání platí zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato ke
vzdělávání v prvním a druhém ročníku mateřské školy a zahájilo docházku.
b) Opakované neuhrazení poplatku v termínu může po písemném upozornění ředitelky
školy vést k ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
c) Poplatek platí zákonný zástupce pověřené osobě. Platba probíhá hotově. Zákonný
zástupce může zvolit platbu poplatku měsíčně nebo pololetně.
d) Splatnost měsíčního poplatku je nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
Splatnost pololetní platby za 1. pololetí je do 15. 9. 2018, za 2. poletí do 15. 2. 2019.
Čl. 2 - Základní částka poplatku
a) Na školní rok 2018/2019 je základní částka poplatku za předškolní vzdělávání
stanovena na 150,- Kč měsíčně.
Čl. 3 – Osvobození od poplatku za předškolní vzdělávání
a) Osvobozen od úplaty je (podle Vyhl. o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění
214/2012 )

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.)

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.)

rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené
dítě (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.
366/2011 Sb.)


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 v řádném termínu.*
 Bezúplatně se poskytuje vzdělání dítěti od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 ŠZ).
* Ve školním roce 2018/2019 jsou stanoveny tyto termíny k podávání žádostí o prominutí
úplaty :
Na 3. kalendářní čtvrtletí 2018 - nejpozději do 15. 9. 2018
Na 4. kalendářní čtvrtletí 2018 - nejpozději do 15. 10. 2018
Na 1. kalendářní čtvrtletí 2019 - nejpozději do 15. 1. 2019
Na 2. kalendářní čtvrtletí 2019 - nejpozději do 15. 4. 2019
(Na základě podané žádosti podané v řádném termínu a potvrzení z odboru státní sociální
podpory bude ředitelkou školy ve správním řízení vydáno rozhodnutí o prominutí úplaty za
předškolní vzdělávání).
Čl. 4 – Další ustanovení
a) V případě uzavření MŠ v měsíci červenci a srpnu se nebude vybírat poplatek za
předškolní vzdělávání.
b) Pro kalendářní měsíc, ve kterém bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen
(podle § 3 vyhl. 214/2012, kterou se mění vyhl.14/2005 Sb.) na více než 5 dnů, stanoví
ředitelka výši úplaty poměrnou částí, která bude odpovídat rozsahu omezení provozu.

Čl. 5 – Platnost
Tento vnitřní předpis platí od 1. 9. 2018

---------------------------------------Mgr. Lenka Pěničková
ředitelka školy
Ve Svébohově, 29. 8. 2018

