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MŠ 229/2021

Ředitelka Mateřské školy Podivín, Sadová 864 (dále jen mateřská škola) na základě
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání a zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, část patnáctá, vydává tuto
směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu je povinen uhradit zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole, s výjimkou dětí vzdělávajících se v posledním ročníku mateřské školy a
dětí s odkladem školní docházky.
Čl. 3
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s celodenní docházkou činí 500,- Kč
na příslušný kalendářní měsíc.
Čl. 4
Úplata v případě přerušení provozu
(1)

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata
nevybírá, pokud dítě mateřskou školu nenavštěvuje.

(2)

Pokud dítě v některém z těchto měsíců navštěvovalo mateřskou školu, bude vybírána
úplata jako v běžném školním roce.

Čl. 5
Osvobození od úplaty
(1) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného
oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální péče .
Osvobozen od úplaty je v souladu s vyhláškou č. 214/2012:
a. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5),
b. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči6),
c. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) 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 péče7)
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
7)
§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
6)

(2) Osvobozeni od úplaty jsou zákonní zástupci dětí vzdělávajících se v posledním
ročníku mateřské školy, kdy se dítěti poskytuje vzdělávání bezúplatně po dobu
nejvýše 12 měsíců. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců
neplatí pro děti se zdravotním postižením.
3) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok
na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže písemným potvrzením.
Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
(1)

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

(2)

Úplatu je možné platit v hotovosti u účetní MŠ nebo bezhotovostně na účet školy:
19-1902680257/0100.

(3)

Úplata je povinná a je součástí rozpočtu školy. Její opakované neuhrazení může
být podnětem k ukončení docházky dítěte do MŠ (viz Vyhláška č.14/2005 Sb. ve
znění pozdějších předpisů).
Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2021 a je platná pro školní rok 2021/22.

V Podivíně 30.6.2021

Bc. Lenka Studená, MBA /ředitelka školy
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Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864
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14.10.2020
MŠ 208/2020 (dodatek ke směrnici č.j. MŠ160/2020)

Ředitelka Mateřské školy Podivín, Sadová 864 (dále jen mateřská škola) na základě
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání a zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, část patnáctá, vydává z důvodu
mimořádné situace tento dodatek ke směrnici:

Z důvodu eliminace viru Covid 19, opaření vlády a po dohodě se zřizovatelem upravujeme
provoz mateřské školy od 14. do 30.10.2020 ( viz. příloha Čj. MŠ 207/2020 Opatření MŚ
Podivín )
Úplata v tomto období bude ponížena pro děti, které nebudou mateřskou školu od 14. do 30.
října 2020 na 250,- Kč.

V Podivíně 13.10.2020

Bc. Lenka Studená, MBA /ředitelka školy

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace
Sadová 864, 69145 Podivín
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Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864
ředitelka školy – Bc. Lenka Studená, MBA
18.11.2020
MŠ 232/2020 (dodatek ke směrnici č.j. MŠ160/2020)

Ředitelka Mateřské školy Podivín, Sadová 864 (dále jen mateřská škola) na základě
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání a zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, část patnáctá, vydává z důvodu
mimořádné situace tento dodatek ke směrnici:

Z důvodu eliminace viru Covid 19 a po dohodě se zřizovatelem upravujeme směrnici o úplatě
v měsíci listopad 2020.
Úplata v tomto období bude ponížena na 250,- Kč, pokud dítě navštěvovalo mateřskou školu
maximálně 12 dní, popř. prominuta pro dítě, které mateřskou školu nenavštívilo vůbec.
Úplata bude ponížena nebo prominuta na základě žádosti zákonného zástupce.

V Podivíně 18.11.2020

Bc. Lenka Studená, MBA /ředitelka školy
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Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864
ředitelka školy – Bc. Lenka Studená, MBA
15.5.2020
MŠ 138/2020

Ředitelka Mateřské školy Podivín, Sadová 864 (dále jen mateřská škola) na základě
ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání a zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, část patnáctá, vydává z důvodu
mimořádné situace tento dodatek ke směrnici:

V době přerušení provozu mateřské školy z důvodu opatření Rady Města Podivína
v záležitosti onemocnění Covid – 19 se v měsíci dubnu a květnu 2020 úplata nevybírá.
Pokud dítě mateřskou školu nenavštíví ani jeden den v měsíci červnu 2020, školné
neplatí.
Pokud dítě v červnu 2020 navštíví mateřskou školu, bude vybírána úplata jako
v běžném školním roce.
Rodiče, kteří dávají děti do mateřské školy v mimořádném provozu od 18.5.2020 do
konce školního roku na půl dne budou hradit částku 300,- Kč.
Částka 300,-Kč bude vybírána

V Podivíně 15.5.2020

Bc. Lenka Studená, MBA /ředitelka školy

Částka 300,-Kč bude vybírána od dětí, které budou navštěvovat školku v měsíci srpnu
2020.

