MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ
č. R-162-034-18
ze dne 19.3.2018

Zajištění letního provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha
12 v měsících červenci a srpnu 2018
Rada městské části
1. schvaluje
1.1. návrh na zajištění letního provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 12 v
měsících červenci a srpnu 2018
Viz příloha č. 1 tohoto usnesení
1.2. metodický pokyn k postupu ředitele při výběru úplaty za předškolní vzdělávání v době
náhradního provozu mateřských škol ve školním roce 2017/2018
Viz příloha č. 2 tohoto usnesení

Poměr hlasů:

6 pro

0 proti

0 se zdrželo

0 mimo místnost

Milan Maruštík
starosta

Mgr. Jan Marhoul, B.A.
1. zástupce starosty

Předkladatel:
Zpracovatel

Na vědomí:
Tisk:

Mgr. Ivan Jurka - uvolněný člen rady
Mgr. Iveta Němečková - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání, Mgr. Naďa
Holická - vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení OŠK, Mgr. Petr Sečkař, Odbor
školství, kultury a vzdělávání, Mgr. et Bc. Zdeněk Pagač, Odbor školství, kultury a
vzdělávání
Mgr. Ivetě Němečkové - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání, Oddělení
kontroly
R-06159

Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-162-034-18

Letní provoz mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2018

ČERVENEC
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12
Mateřská škola Montessori v Praze 12
Mateřská škola Pohádka v Praze 12
Mateřská škola Urbánkova, součást Základní
školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12

2.7.-13.7.2018
2.7.-13.7.2018
16.7.-27.7.2018
16.7.-27.7.2018

SRPEN
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12
Mateřská škola Jahůdka v Praze 12
Mateřská škola Palmetová, součást Základní
školy a mateřské školy K Dolům v Praze12

Milan Maruštík
starosta

Mgr. Jan Marhoul, B.A.
1. zástupce starosty

30.7.-10.8.2018
30.7.-10.8.2018
13.8.-24.8.2018

Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-162-034-18
Metodický pokyn k postupu ředitele při výběru úplaty za předškolní vzdělávání v době
od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018

1. Městská část Praha 12 je zřizovatelem mateřských škol v místní působnosti podle ustanovení
§ 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
2. Zřizovatelem jmenovaný ředitel mateřské školy rozhoduje ve správním řízení dle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o snížení nebo osvobození od
úplaty za poskytované vzdělávání a školské služby v souladu s ustanovením § 123 odst. 4
školského zákona.
3. Účelem tohoto metodického pokynu je dodržení jednotného postupu v souladu se zněním
Vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška“) při respektování zákonné povinnosti vedoucího zaměstnance příspěvkové
organizace hospodařit s veřejnými finančními prostředky v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
4. Předmětem tohoto metodického pokynu je doporučující postup pro ředitele mateřské školy
při vybírání úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a k vydání rozhodnutí
o osvobození nebo snížení takové úplaty při respektování podmínek zákonného
i hospodárného provozu příslušného vzdělávacího zařízení a vnitřního předpisu příspěvkové
organizace upravující výběr úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin při
přerušení provozu školy a při zajišťování náhradního provozu v souladu s ustanovením § 3
odst. 1 vyhlášky.
Ředitel:
-

Zajistí systém výběru úplaty a evidenci plateb od zákonných zástupců dětí v souladu
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů
se stanovením splatnosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky.

-

Osvobodí od úplaty zákonného zástupce dítěte, které bylo závazně odhlášeno z docházky
v době, kdy kmenová mateřská škola zajišťuje náhradní provoz pro děti z jiných
mateřských škol, v případě, že zákonný zástupce písemně souhlasil s přijetím jiného
dítěte v době náhradního provozu pro konkrétně určené období a ve stanovené lhůtě
požádal o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.

-

Stanoví výši úplaty, která odpovídá 1 denní docházce, tuto úplatu použije pro stanovení
úplaty během náhradního provozu mateřské školy a v případě, kdy provoz zajišťují
všechny mateřské školy, ale po dobu kratší než 1 měsíc. Úplatu stanoví takto:
a) Desetinásobek denní výše úplaty bude stanoven dítěti, které navštěvuje školu v době
náhradního provozu trvajícího 2 týdny.
b) Dvojnásobek denní výše úplaty bude stanoven dítěti, které navštěvuje školu ve dnech
náhradního provozu 30. a 31.7.2018.
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c) Trojnásobek denní výše úplaty bude stanoven dítěti, které navštěvuje školu ve dnech
náhradního provozu od 1. do 3.8.2018.
d) Pětinásobek denní výše úplaty bude stanoven dítěti, které navštěvuje kmenovou
školu v období od 27. do 31.8.2018.
-

Pokud dítě bude navštěvovat kmenovou školu v době, kdy provoz zajišťují všechny
kmenové školy (tj. 27.-31.8.), a také v období, kdy kmenová škola zajišťuje náhradní
provoz, výše úplaty se sčítá.

-

Ředitel vybere úplatu pro celé dané období náhradního provozu ve stanovené výši, a to
bez ohledu na počet dnů, po které bude dítě k docházce přihlášeno, tj. např. v době, kdy
mateřská škola zajišťuje náhradní provoz dva týdny a dítě bude přihlášeno k docházce
pouze na 1 týden, vybere ředitel desetinásobek denní výše úplaty.

-

V souladu s ustavením § 6 odst. 5 vyhlášky vybere ředitel úplatu dle bodu 4. d) tohoto
metodického pokynu od všech kmenových dětí bez ohledu na to, zda možnost docházky
v těchto dnech děti využijí.

5. Tento metodický pokyn slouží pouze pro stanovení úhrady za předškolní vzdělávání v období
letního provozu mateřských škol od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 a nenahrazuje dosavadní
metodický pokyn schválený usnesením Rady městské části Praha 12 č. 81.07.12 ze dne
14. 8. 2012, který zůstává nedotčen.

Milan Maruštík
starosta

Mgr. Jan Marhoul, B.A.
1. zástupce starosty
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