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Informace podána : zaměstnancům školy a rodičům

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 43/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, je stanovena ředitelkou výše úplaty v Mateřské škole v Břeclavi, Hřbitovní 8
takto:
(1)
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen "úplata") tvoří základní
částka upravená v příslušném kalendářním měsíci a případné snížení úplaty. Základní
částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a to k 1. září příslušného
kalendářního roku.
Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU,
pokud:
- mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
- jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
- jsou azylanty,
- jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
- jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné
ochrany.
(2)
Výše základní částky je stanovena na 50%, se zaokrouhlením na desítky, skutečných,
průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce 600,- Kč. Základní částka se pro období od 4. září 2017 do 31. srpna následujícího
kalendářního roku stanoví pro všechny děti ve stejné výši.
Úplata pro děti, které navštěvují MŠ 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského
příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem, činí
od 4. 9 .2017 - 400,- Kč. (2/3 úplaty).
Docházku dětí do jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobné zařízení pro děti můžeme rozdělit do čtyř různých kategorií - zákon č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, § 30 a násl
Sledovaná docházka u dětí do dvou let věku (nad dva roky věku není sledována):
1. kategorie – (zdravé) děti do dvou let věku. Doba pobytu v zařízení nesmí překročit 46 hodin měsíčně.
2. kategorie – děti navštěvující zařízení pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně
postižené a mentálně retardované dítě pravidelně navštěvující léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu. Doba pobytu v zařízení
nesmí překročit čtyři hodiny denně.
3. kategorie – děti se zdravotním postižením navštěvující jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku.
Doba pobytu v zařízení nesmí překročit 6 hodin denně.
4. kategorie – děti rodičů/osamělého rodiče se zdravotním postižením, kterému byl přiznán příspěvek na péči III. nebo IV. Stupně. Doba
pobytu v zařízení nesmí překročit čtyři hodiny/denně.

(3)
Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení
bezúplatně
Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dítěte se zdravotním postižením
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se zdravotním postižením se poskytuje dítěti
bezúplatně, a to bez časového omezení.

Povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné.
(4)
Ředitelka mateřské školy je povinna osvobodit od úplaty
- zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
- zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku
na péči,
- rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
- fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče,
pokud ředitelce tuto skutečnost prokáže předložením písemného oznámení, popřípadě
rozhodnutí (resp. jeho úředně ověřené kopie), které mu vydal příslušný orgán. Pokud zákonný
zástupce nepředloží ředitelce mateřské školy tento doklad, nemusí být od úplaty osvobozen.

(5)
V případě přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata
poměrně sníží.
(6)
Hrazení úplaty v době hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu:
- stanovení úplaty a hrazení úplaty v době přerušení provozu mateřské školy v období
hlavních prázdnin bude řešeno aktuálně každý rok dle uzavření mateřské školy a
stanovení úplaty za dny docházky,
- rodiče budou informováni o stanovení úplaty a hrazení dané úplaty nejméně 2 měsíce před
uzavřením mateřské školy formou vyvěšením dodatku na hlavní nástěnce
- stanovení úplaty za docházku v období uzavření a omezení provozu mateřské školy bude
řešeno dodatkem k vnitřní směrnici.

(7)
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce,
pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost
úplaty.
(8)
Úhrada úplaty bude probíhat převodem z účtu zákonného zástupce, popř. složenkou na účet
mateřské školy.

Dodatek č. 3
Stanovení úplaty v době hlavních prázdnin 2020-2021

1) Hrazení úplaty v době hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu :

Červenec – úplatu stanovuji:
bude-li mateřská škola v provozu a dítě nebude docházet do MŠ ani jeden den v
měsíci, hrazená částka se bude rovnat 0,- Kč.
- bude – li dítě docházet do mateřské školy, hrazená částka se bude rovnat 27,- Kč/
denně.

Srpen – úplatu stanovuji:
-

mateřská škola není v provozu - hrazená částka se bude rovnat 0,- Kč.

V Břeclavi dne 27. 8. 2020
Rišicová Jitka……………..……………………………
Bc. Rakovská Vladimíra………………………………
Tulisová Petra…………..……………..………………
Šrámková Andrea…………………………………….
Kučná Emílie…………………………………………...
Činčalová Monika DiS………………………………..
Mgr. Jitka Kocábová
ředitelka MŠ

Dodatek č. 2
Stanovení úplaty v době uzavření mateřské školy od 17. 3. 2020 (z důvodu výskytu
onemocnění COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu v ČR)

Pokud bude mateřská škola uzavřena z výše uvedených důvodů, bude úplata krácena
poměrnou částí. Při uzavření celého měsíce bude stanovena úplata na Kč 0,-.
Finanční prostředky, které zákonní zástupci odvedli nebo odvedou na rámec výše uvedeného,
budou vráceny v hotovosti, popř. převodem na účty.
Za březen 2020 stanovuji úplatu na 300,- Kč
Za duben 2020 stanovuji úplatu na 0,- Kč
Za květen 2020 stanovuji úplatu na 300,- Kč
Pokud rodiče odhlásí své dítě do konce školního roku, budou osvobozeni od úplaty za květen
i červen 2020.

Finanční prostředky, které zákonní zástupci odvedli nebo odvedou na rámec výše uvedeného,
budou vráceny v hotovosti, popř. převodem na účty.

V Břeclavi dne 17.3.2020

Mgr. Jitka Kocábová
ředitelka školy

