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Článek 1
Úvodní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace na základě
ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v platném znění a § 6 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vydává tuto směrnici, která
stanoví úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“), kterou hradí zákonní zástupci
dítěte mateřské škole.
Článek 2
Výše úplaty
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na
nástěnce u vstupu do třídy Kočička a na internetových stránkách mateřské školy vždy do
30. června předcházejícího školního roku.
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.
Výpočet neinvestičních nákladů na dítě je proveden dle přílohy č. 1 této směrnice.
Pro školní rok 2022/2023 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání dítěte
v mateřské škole ve výši 450,- Kč.
Článek 3
Snížení úplaty
Úplata je snížena pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské
školy po dobu delší více než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši
úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo
přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovená výše úplaty bude zveřejněna na nástěnce
u vstupu do třídy Kočička a na internetových stránkách mateřské školy, a to nejpozději
2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu,
v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo
omezení provozu. Výpočet a výše snížené úplaty je uvedena v přílohách č. 2 této směrnice.
Článek 4
Splatnost úplaty
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je pro zákonné zástupce platba povinná a je
nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby může být
důvodem k ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
Platby jsou uskutečňovány z bankovních účtů zákonných zástupců, příkazem k platbě vždy
od 1. do 15. dne v měsíci.
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Článek 5
Osvobození od placení úplaty
Osvobození od úplaty se řídí § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění. Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči,
c) zákonný zástupce, 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 mateřské školy,
e) vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku (§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná
od 1. září 2022.

V Ostravě dne 9. 5. 2022

Mgr. Šárka Králová v. r.
ředitelka MŠ
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