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1. Tento pokyn o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání byl zpracován v souladu s §
6, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
2. Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“), kterou hradí
rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte Základní škole a mateřské škole Bečov nad
Teplou (dále jen „mateřská škola“).
3. Výše úplaty stanovila ředitelka školy k 1.9.2018 na období školního roku 2018/2019
s ohledem na skutečné průměrné neinvestiční náklady připadající na předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole v roce 2017 (viz příloha).
4. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí
ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
5. Na období školního roku 2018/2019 je stanovena měsíční úplata za předškolní
vzdělávání ve výši 400,- Kč (dále jen základní částka).
6. V souladu se změnou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů se omezuje docházka dítěte do mateřské školy v rozsahu 46 hodin
měsíčně pouze u dětí do 2 let.
7. Snížená úplata:
a) zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na
dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání
rodičovského příspěvku, výše úplaty odpovídá ½ základní částky – snížená úplata je
stanovena na částku 200,- Kč,
b) kterému je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně
(pobírání rodičovského příspěvku, příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, viz
§ 6 odst. 3, písm. b) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), odpovídá
výše úplaty cca 2/3 základní částky - snížená úplata je stanovena na částku 266,- Kč.
8. V kalendářním měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po
dobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitelka školy výši úplaty odpovídající

rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovená výše úplaty
bude zveřejněna na přístupném místě ve škole neprodleně po rozhodnutí ředitelky
školy o přerušení nebo omezení provozu.
9. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
10. Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15. dne příslušného kalendářního
měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může
ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1, písm.
d) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
11. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek
podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky
pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže
ředitelce školy. Přílohou tohoto pokynu je kalkulace skutečných průměrných nákladů
připadajících na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v roce 2017.
12. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1.9.2018

V Bečově nad Teplou dne 4.5.2018
Mgr. Jitka Rudolfová
Ředitelka školy

Rozpis - výpočet:
Celkové náklady v roce 2017:
Náklady na měsíc (12):
Počet dětí /žáků v MŠ a ZŠ:
Náklady na 1 dítě/žáka:
50 %
Měsíční úplata

1 788 361,149 030,131
1138,569,400,-

(ZŠ a MŠ)
(ZŠ 107, MŠ 24 dle výkazu k 30. 9. 2017)
(nezvyšuje se)

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 6 nesmí měsíční výše úplaty přesáhnout 50 %
skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů připadajících na jedno předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.

Mgr. Jitka Rudolfová, ředitelka školy
Bečov nad Teplou, 4. 5. 2018

