SMĚRNICE č. 2018/01
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje způsob stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v organizaci Lužánky –
středisko volného času Brno, příspěvková organizace (dále jen SVČ), kterou definuje zákon číslo
561/2004 Sb., školský zákon a dále vyhláška číslo 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
Článek 2.
Způsob stanovení výše úplaty
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na základě §6 vyhlášky a to v měsíční výši. Výše úplaty je
stanovena na základě výše provozních nákladů za předchozí kalendářní rok (§6 odst. 2). Aktuální výše
úplaty je zveřejněna do 30. 6. s platností od následujícího školního roku na nástěnkách v šatnách
jednotlivých tříd na příslušném pracovišti mateřské školy.
Absence dítěte v předškolním vzdělávání nemá vliv na výši úplaty.
Pro školní rok 2018/2019 je úplata stanovena ve výši 500 Kč za měsíc. Případné snížení nebo zvýšení
úplaty na následující školní roky bude stanoveno přílohou k této směrnici a splněním oznamovací
povinnosti uvedené v prvním odstavci tohoto článku.

Článek 3.
Snížení úplaty a úplata v letním provozu
Při přerušení provozu mateřské školy na dobu delší než 5 dnů se úplata poměrně snižuje. Úplata na letní
provoz je stanovena podle aktuálně platné úpravy na daný školní rok a stanovuje se individuálně podle
počtu týdnů, na které je dítě ke vzdělávání přihlášeno.
Článek 4.
Splatnost úplaty
Úplata je splatná na základě přiděleného variabilního symbolu bezhotovostně na účet organizace číslo
2100163623/2010 vedeného u FIO Banky, a.s. Úplata je splatná zpravidla do 15. dne v příslušném měsíci.
Vedoucí mateřské školy může, s přihlédnutím k aktuální situaci zákonných zástupců, dohodnout
splatnost odlišně.
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Článek 5.
Osvobození od úplaty, bezplatné vzdělávání
Na základě §6 odst. 6 a předložení příslušných dokumentů vedoucí mateřské školy, osvobodí ředitel
organizace příslušné dítě od úplaty.
Vzdělávání v mateřské se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 odst. 2).

Článek 6.
Účinnost a platnost
Tato směrnice nabývá účinností a platnosti dne 25. 6. 2018.
V Brně dne 25. 6. 2018
Vypracovala: Mgr. Petra Kušlová
Schválil: Ing. Milan Appel

