ZŠ J. K. TYLA A MŠ PÍSEK

SMĚRNICE ŘŠ K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola
Písek, Tylova 2391
SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY

K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY
Spisový znak:
PÚ
Vypracoval:
Mgr. Pavel Koc
Změny:

Skartační znak:
S10
Schválil:
Mgr. Pavel Koc

Č.j.
JKT /2014
Vydáno dne:
12.11.2014

Číslo směrnice:

30 (10)
Počet listů:
4+3
Účinnost od:
1.12.2014

Vnitřní směrnice ředitele školy č. 30/2014
k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
v mateřských školách a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny
a školního klubu Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy
Písek, Tylova 2391
Ředitel školy, podle ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v
platném znění, v souladu s § 165 odstavec 2 písmeno i) a j) téhož zákona a podle §6 vyhlášky
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a §11-14 Vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém
vzdělávání, vydává tuto směrnici:
Článek 1
Základní ustanovení
1) Tato směrnice stanoví povinnost, výši, podmínky splatnosti úplaty a možnost
osvobození od úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání a školské služby (dále jen
úplata) zákonným zástupcům dětí a žáků navštěvujících mateřské školy, školní družinu
a školní klub Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova
2391 (dále jen škola).
Článek 2
Předmět úplaty
1) Předmětem úplaty je částečná úhrada neinvestičních výdajů vynaložených školou na
předškolní vzdělávání v mateřských školách a na zájmové vzdělávání a školské služby
školní družiny a školního klubu.
2) Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu nebo zájmovému
vzdělávání v mateřské škole, školní družině nebo školním klubu.
Článek 3
Sazba příspěvku
1) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena
částkou 390,- Kč za jedno dítě měsíčně za období září až červen školního roku.
Povinnost hradit úplatu vzniká zákonnému zástupci k prvnímu dni měsíce, ve kterém
dítě nastoupí do mateřské školy. Pro nástup dítěte do mateřské školy je rozhodující
datum uvedený na rozhodnutí ředitele o zařazení dítěte do mateřské školy.
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2) Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání a služby školní družiny je stanovena
částkou 150,- Kč za jedno dítě měsíčně. Základní částka úplaty za zájmové
vzdělávání a služby školního klubu je stanovena částkou 100,- Kč za jedno dítě
měsíčně. Tato částka se platí za každý měsíc, ve kterém dítě alespoň jednou v měsíci
využilo některou z forem zájmového vzdělávání školní družiny nebo klubu podle §2
Vyhlášky č. 74/2005 Sb. Povinnost hradit úplatu vzniká zákonnému zástupci
k prvnímu dni měsíce, ve kterém dítě písemně přihlásil do školní družiny nebo
školního klubu.
3) Úplata za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden
den příslušného měsíce se stanoví na polovinu základní částky za kalendářní měsíc.
Nárok je automaticky zaúčtován pověřenou pracovnicí a přeplatek je vrácen.
4) Základní částka úplaty za dítě, které navštěvuje mateřskou školu na základě zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, tj. nejvýše 4 hodiny denně,
z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem, se stanoví na 2/3 základní částky
za měsíc.
5) Základní částka úplaty za dítě, které navštěvuje mateřskou školu nebo školní družinu a
školní klub v měsících červenci a srpnu je stanovena částkou 18,- Kč za den. U dětí,
jimž je docházka do mateřské školy omezena na 4 hodiny denně, je tato částka
stanovena na 2/3 tj. 12,- Kč za den.

1)

2)

3)

4)
5)

Článek 4
Splatnost a úhrada úplaty
Úplata za měsíce září až červen (běžného školního roku) je splatná bezhotovostně
vždy do 23. dne předcházejícího měsíce, v němž se dítě účastní předškolního nebo
zájmové vzdělávání.
Úplata za předškolní nebo zájmové vzdělávání musí být uhrazena nejpozději v den
nástupu dítěte do školy nebo školského zařízení. První platba může být uhrazena
hotovostně.
Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu Základní a mateřské školy J. K. Tyla Písek
jako náhradní školu z důvodu uzavření příslušné kmenové mateřské školy platí pro něj
podmínky popsané touto směrnicí. Pokud byli zákonní zástupci osvobozeni od úplaty
(čl.5, odst. 2) v kmenové mateřské škole, mohou toto prokázat doložením kopie
rozhodnutí o osvobození od úplaty.
V případě, že zákonný zástupce předem dítě písemně z docházky do náhradní
mateřské školy neodhlásí, ztrácí nárok na vrácení úplaty.
Povinnost úplaty zaniká k poslednímu dni měsíce, ve kterém je dítě vyřazeno
z docházky do mateřské školy nebo školní družiny nebo školního klubu.

Článek 5
Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
1) Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
V případě odkladu povinné školní docházky vzniká v každém dalším školním roce
opětovná povinnost úplaty.
2) Na základě písemné žádosti zákonného zástupce (příloha č.1) ředitel školy svým
rozhodnutím (příloha č.2) osvobodí zákonného zástupce dítěte od úplaty v případech
dle ustanovení § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění:
a. zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) dle § 4 zákona č. 111/2006 Sb., o
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pomoci v hmotné nouzi, v platném znění – potvrzuje se písemným oznámením o
dávce úřadu práce
b. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění – potvrzuje se rozhodnutím úřadu práce
c. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené
dítě dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění – potvrzuje se rozhodnutím úřadu práce
d. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče (odměna pěstouna) dle § 47e písm. B) zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění - potvrzuje se rozhodnutím
úřadu práce
3) Budou-li zákonnému zástupci dávky nebo zvýšení příspěvku odňaty, oznámí to
bezodkladně škole předložením kopie tohoto oznámení.
4) Podle § 123 odst. 4 školského zákona o snížení nebo prominutí úplaty, zejména
v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním
postižením a v dalších výjimečných případech, rozhodne ředitel školy nebo školského
zařízení dle svého uvážení na základě písemné žádosti zákonného zástupce, zpravidla
na jeden rok. Nesplacený jakýkoliv dluh vůči škole může být důvodem pro
nevyhovění žádosti.
5) Skutečnosti rozhodné pro prominutí úplaty dle čl. 5, odst. 2 je zákonný zástupce
povinen písemně prokázat řediteli školy vždy nejdéle do 15. dne v měsíci, aby mohl
být tento nárok i na tento měsíc přiznán.
Článek 6
Osvobození nebo snížení úplaty za zájmové vzdělávání
1) Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu.
2) Na základě písemné žádosti zákonného zástupce (příloha č.1) ředitel školy svým
rozhodnutím (příloha č.2) osvobodí zákonného zástupce dítěte od úplaty nebo sníží
úplatu v případech dle ustanovení § 11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb. v platném
znění:
a) zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení) dle § 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, v platném znění – potvrzuje se písemným oznámením o dávce úřadu práce
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení
příspěvku na péči dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění – potvrzuje se rozhodnutím úřadu práce
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené
dítě dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění –
potvrzuje se rozhodnutím úřadu práce
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče (odměna pěstouna) dle § 47e písm. B) zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění - potvrzuje se rozhodnutím úřadu
práce
3) Budou-li zákonnému zástupci dávky nebo zvýšení příspěvku odňaty, oznámí to
bezodkladně škole předložením kopie tohoto oznámení.
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4) Podle § 123 odst. 4 školského zákona o snížení nebo prominutí úplaty, zejména
v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním
postižením a v dalších výjimečných případech, rozhodne ředitel školy nebo školského
zařízení dle svého uvážení na základě písemné žádosti zákonného zástupce, zpravidla
na jeden rok. Nesplacený jakýkoliv dluh vůči škole může být důvodem pro
nevyhovění žádosti.
5) Skutečnosti rozhodné pro prominutí úplaty dle čl. 6, odst. 2 je zákonný zástupce
povinen písemně prokázat řediteli školy vždy nejdéle do 15. dne v měsíci, aby mohl
být tento nárok i na tento měsíc přiznán.
6) Ředitel školy může prominout úplatu za zájmové vzdělávání a školské služby školní
družiny a školního klubu také v případě, že se dítě účastní pouze činnosti zájmových
útvarů školní družiny nebo školního klubu, které mají specifický význam pro školu
(příloha č. 3).
Článek 7
Sankce
1) Ředitel školy může podle §35, odst. 1, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. po předchozím
upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání nebo vyloučení ze školní družiny nebo školního klubu,
jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní nebo zájmové
vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný způsob úhrady.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1) Administrativu spojenou s realizací této směrnice provádí škola.
2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014 a zároveň ruší Směrnici č.
30(9) z 13. září 2013 v plném rozsahu.

Mgr. Pavel Koc, ředitel školy
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Příloha č.1

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
*za předškolní vzdělávání v 5.MŠ, 9.MŠ, 11.MŠ, KMŠ
*školské
*školské

služby školní družiny
služby školního klubu
*nehodící se škrtněte

Žádám tímto v souladu s §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §11-14
vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání a v souladu s Vnitřní směrnicí ředitele školy
č.30/2014 o osvobození od úplaty za dítě/žáka:
Jméno a příjmení dítěte/žáka

Datum narození

Jména a příjmení obou zákonných zástupců

Trvalé bydliště dítěte/žáka

Trvalé bydliště

Oznámení o přiznání dávky nebo příspěvku
Potvrzujeme, že:
*zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení) dle § 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
v platném znění
*zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12
odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
*rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě dle
§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
*fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče
*nehodící se škrtněte
…………….……………………………………………………….
datum, podpis, razítko
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, nemám nesplacený dluh
vůči Městu Písek a Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391,
a že případné změny bezodkladně ohlásíme vedení školy.
V Písku, dne:
podpis žadatele
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Příloha č.2 – Vzor rozhodnutí o prominutí úplaty

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
Písek, Tylova 2391

ČJ: R201x/
V Písku, dne:
Do vlastních rukou!
…………………………………………..……... (jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte)
zákonný zástupce ……………………..…….……….……. (doplní se jméno a příjmení dítěte)
……………………………………………….………………………………………. (adresa)
Rozhodnutí
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 rozhodla svým
ředitelem podle ustanovení § 123 odst. 4, § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ustanovením § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (ustanovení § 11
odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) v platném znění, a v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
………………………………………….(jméno a příjmení dítěte),
nar. ………………..……..……., bytem …………..…………..….
se od ………………..… do…………………..… osvobozuje od úplaty za předškolní
vzdělávání v mateřské škole (úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním
klubu základní školy), jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a
Mateřská škola Písek, Tylova 2391.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele
Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391.
otisk razítka

Mgr. Pavel Koc, ředitel školy
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Příloha č.3
Seznam kroužků školní družiny a školního klubu, u kterých je prominuta úplata
Dle čl. 5, odst.5 Vnitřní směrnice ředitele školy č.30/2014 k výši a podmínkám pro prominutí
úplaty za předškolní, vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a
školního klubu Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391
promíjím s účinností od 1.9.2014 úplatu za tyto kroužky :
Zdravotnický
Redakční (Tyláček)
Školní parlament
Ekotým

Mgr. Pavel Koc
ředitel školy
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