Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou,
příspěvková organizace
Školní 177, 588 22 Luka nad Jihlavou

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby
v mateřské škole a školní družině
pro období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
a v souladu s vyhláškou 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005Sb. stanovuje
ředitelka školy výši úplaty a bližší podmínky placení této úplaty.

Čl. 1
Základní ustanovení
a) Zákonní zástupci dítěte (dále jen „plátci“) jsou povinni přispívat na částečnou úhradu
neinvestičních výdajů mateřské školy a školní družiny, které jsou součástí Základní
školy a Mateřské školy Luka nad Jihlavou, příspěvkové organizace.
b) Uhrazením úplaty za vzdělávání a školské služby v mateřské škole a školní družině
není dotčena povinnost plátců hradit úplatu za školní stravování.
c) Úplatu tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné
snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do zařízení a na období
příslušného školního roku. Zákonní zástupci dítěte jsou s výší úplaty seznámeni
nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
d) Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
e) Úplata za vzdělávání a školské služby v mateřské škole a školní družině je příjmem
Základní školy a Mateřské školy Luka nad Jihlavou, příspěvkové organizace.

Čl. 2
Výše příspěvku
a) Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných
neinvestičních výdajů na dítě v MŠ a 120% průměrných skutečných neinvestičních
výdajů na účastníka ve ŠD v uplynulém kalendářním roce.
b) Základní částka se stanovuje pro období od 1. září do 31. srpna příslušného školního
roku pro všechny děti v mateřské škole a školní družině ve stejné výši. V případě
přerušení provozu mateřské školy a školní družiny v období letních prázdnin se úplata
poměrně sníží dle délky přerušení provozu.

c) Výše základní částky činí:

v mateřské škole ……….. 200,- Kč měsíčně
ve školní družině……… 170,- Kč měsíčně
d) Výše částky za děti, kterým je docházka do mateřské školy omezena činí:

2/3 ze základní částky……133,- Kč měsíčně
e) V případě přerušení provozu mateřské školy v období letních prázdnin činí částka:

základní částka:
při přerušení provozu na 1 až 5 pracovních dní………..200,- Kč
při přerušení provozu na 6 až 10 pracovních dní…..…..133,- Kč
při přerušení provozu na 11 až 15 pracovních dní …… 100,- Kč
při přerušení provozu na 16 až 20 pracovních dní……... 65,- Kč
při přerušení provozu na více než 20pracovních dní …… 0,- Kč
2/3 částka:
při přerušení provozu na 1 až 5 pracovních dní……….. 133,- Kč
při přerušení provozu na 6 až 10 pracovních dní…..…... 89,- Kč
při přerušení provozu na 11 až 15 pracovních dní …….. 67,- Kč
při přerušení provozu na 16 až 20 pracovních dní………. 44,- Kč
při přerušení provozu na více než 20pracovních dní ……. .0,- Kč
f) V případě přerušení provozu školní družiny v období letních prázdnin činí částka:

Při přerušení provozu na 1 až 7 pracovních dní …….....170,- Kč
Při přerušení provozu na 8 až 12 pracovních dní ……...114,- Kč
Při přerušení provozu na 13 až 18 pracovních dní ……. 85,- Kč
Při přerušení provozu na celý měsíc……………………. .0,- Kč

Čl. 3
Způsob úhrady
Mateřská škola
a) Úplata je vybírána v hotovosti vedoucí učitelkou mateřské školy a finanční
prostředky jsou uloženy na běžný účet Základní školy a Mateřské školy Luka
nad Jihlavou, příspěvkové organizace.
b) Úplata v daném kalendářním měsíci je splatná v termínech stanovených vedoucí
učitelkou mateřské školy. Termíny pro výběr úplaty jsou stanoveny od 10. do 25.
dne daného kalendářního měsíce.

Školní družina
a) Úplata je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec a období leden až
červen. Za období září až prosinec je úplata splatná nejpozději do 31. 12. a za období
leden až červen nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.

Čl. 04
Placení, osvobození a snížení úplaty
a) Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc
poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky.
b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku
pomoci v hmotné nouzi nebo zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží
zvýšení příspěvku na péči nebo rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči
z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a
pobírá dávky pěstounské péče, pokud o osvobození od úplaty požádá a tuto
skutečnost prokáže řediteli školy.
c) Rozhodnutí o snížení úplaty nebo osvobození od úplaty vydá ředitel školy na základě
písemné žádosti plátců a po doložení všech potřebných skutečností.
d) V případě, že dítě nenavštěvuje mateřskou školu v době letních prázdnin (červenec a
srpen), je zákonný zástupce osvobozen od úplaty za tyto měsíce. O osvobození od
úplaty v tomto případě nemusí zákonný zástupce žádat.

Čl. 5
Další ustanovení
a) Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole
nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný
termín úhrady, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném
zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
b) Pokud za žáka ve školní družině není zaplacena úplata do daného termínu, vedoucí
vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy. Ředitel školy může
rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
V Lukách nad Jihlavou, dne 29. 6. 2020

…………………………..
Mgr. Hana Švaříčková
ředitelka ZŠ a MŠ Luka n. Jihlavou

