
Dohoda

o stanovení tříd v mateřské škole a počtu děti ve třídách MŠ Chaberáček
Praha 8 - Dolní Chabry, pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Chaberáček, Protilehlá 235, Praha 8 - Dolní Chabry

a

zřizovatel:
Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Pmha 8

Ředitel školy spoju sc zřizovatelem. s přihlédnutím k pedagogickým. hygienickým a organizačním podmínkám
mateřské školy, určuje na základě vyhlášky č. 214/2012, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdčláváni, ve mění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a v sodadu se zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, zák]adnim středním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdčjších předpisí pro školní rok 2022 /2023 počet tříd v mateřské škole a počet dětí v jednotlivých
třídách mateřské školy takto:

Rozhodnuti Magistrátu hl. m Prahy nebo b!ývalého šú Praha 8 o zúazení do sitě škol
č.j.: ŠKU 6737/2003 platné od: 1.9. 2005

Kapacita děti v MŠ: 69
Povolená kapacita na rok 2022-23

DOHODA

kapacita jídel jMŠ: 70
69

Třídy

l.
2.
3.
Celkem

počet označeni třídy poIod. provoz: doba
dětí provoz od - do
22 smíšená 7.00 - 17.00
24 smíšená 7.00 - 17.00
23 předškoláci 7.00 - 17.00
69

V Praze dne 10.7.2022

JKŮĹÁ CHABERÁ¢EK
Pnspévková %anizace

184 (X) PRAHA8. DOLNÍ CHABRY
pRcĹ'jLEtum........

podpis,jýŽítko
.r

Zřizovatel - Městská část Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5
Souhlasí se stanoveným počtem tříd a dětí>_) " část PmWDolni Chabry

Uřad fNstske části
'ušovanske nám. 253/5
00 P'aha 8 Ddni Cha

V Praze: 31.8.2022 ( . .,, , lvy
Podpis, razítko

Dohoda je vyhotovena ve dvou originálech - obdrží ředitel školy a zřizovatel



Škola: Mateřská škola Chaberáček
Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
Č,j.: 90/2022 Účinnost od: 1.9. 2022
spisový znak: S - 90/2022 Skartační znak: S 10
Změny: náhrazení směrnice č.j.: 98/2021

I. Udaje o zařízeni:
Název: Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 - Dolní Chabry Protilehlá 235,
Adresa: Protilehlá 235/5, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ: 184 00
Telefon: 284680243
www.mschaberacek.cz
IČO: 70986801
Zřizovatel: Městská část Praha - Dolní Chabry

l. Stanovení výše úplaty za předškolní vzděláváni

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2005 Sb.. o předškolním, základním. středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), ve mění
pozdějších předpisů a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.. o předškolním vzděláváni, ve znění
pozdějších předpisů stanovila ředitelka školy touto směrnici výši úplaty za předškolní
vzdělávání ve školním roce 2022/2023 takto:

ad l) výše úplaty:
výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejni ji na
nástěnkách a webových stránkách mateřské školy.
V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváni v průběhu školního roku omámí ředitelka
mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijeti dítěte.
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzděláváni dítěte v mateřské škole.
Měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 je stanovena ve výši
900,- Kč.
Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské
školy ve stejné měsíční výši.
Bezúplatné je vzděláváni děti v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní
docházky (povinné předškolní vzdělávání ).

ad 2) Snížení úplaty:
a)Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst.10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí
v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným
v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však
ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

b)Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovi ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne



poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. l až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo
přerušeni provozu mateřské školy.
O výši sníženi úplaty informuje ředitelka mateřské školy prostřednictvím nástěnek a na
webových stránkách školy.
V době přerušeni provozu MŠ na celý kalendářní měsíc je snížena úplata za předškolní
vzděláváni na O,- KČ.
V době letních prázdnin (při provozu MŠ) zaplatí zákonný zástupce. ředem, za každýnahlášený den docházky dítěte do MŠ, poměrnou část. Tato suma patři' MŠ, Karn dítě v době

letních prázdnin dochází.

2. Splatnost úplaty za předško|nÍvzdělávánÍ

Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky Č.14/2005 Sb. Úplata za kalendářní měsíc je
splatná do 10. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy
nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce
opakovaně neuhradí úplatu za vzděláváni", může ředitelka školy rozhodnout o ukončení
předškolního vzděláváni dle §35 odst. Id zákona č. 561/2004 Sb., školský úkon.

Uplatu lze hradit :

BEZHOTOVOSTNĚ - trvalým příkazem: pro zadáni příkazu jsou pokyny k dispozici na
třídě. Zákonný zástupce dítěte obdrží variabilní symbol pro platbu za své dítě, číslo účtu a
prosíme do zprávy pro příjemce uvádět jméno dítěte.

v HOTOVOSTI - výjimečně u ředitelky školy.

3. Osvobozeni od úplaty za předškolnÍvzdě|ávání

Na základě písemné žádosti o prominuti úplaty za příslušný kalendářní měsíc, podané před
termínem splatnosti úplaty a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 6
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodne ředitelka školy
o prominutí úplaty za daný kdendářni měsíc.
Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči,
C) rodič. kterému náleží zvýšeni příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo d)
fýzická osobm která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče. pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Tato směrnice nabývá účinnosti 'dňem' kiúH' 022

V Praze dne 15.6.2022
r

ředitelka MŠ - PhDr. Helen



výpočet výše měsíční úplaty na školní rok 2022/2023 MŠ Chaberáček, Praha 8

Řádek Rok ( výpočet z min.r.) Pro rok 2022/2023

8 Celkem náklady (z min.r.) 8 932 771,20 KČ
29 Prostředky na platy ze st.r.odečteny 5 799 079,00 KČ
36 Mzdové prosti'. ze školného odečteny , 106 276,72 KČ

en
33 UCel. neinv. Dotace (fond odměn a školka v přírodě) Ž l 019 279,06 KČ

Šablony 224 525,36 Kč

10 Náklady na strav. dětí odečteny 267 080,14 KČ
Neinvestiční náklady jsou: l 516 530,92 KČ
Na jeden měsíc (:]2) 126 377,58 KČ
Počet zapsaných dětí 69,00
Na jedno dítě (: počtern zapsan.dčtň l 831,56 KČ
50% nákladu je (:2) 915,78 Kč

Rádky Rok ( výpoč't " min.'.) Pro rok 2022/2023
9 Nákupy 902 700,87 KČ
10 Potraviny odečíst 267 080,14 Kč

Šablony odečíst 224 525,36 Kč

19 Služby přičíst 881 262,97 Kč
45 Daně a poplatky přičíst 14 392,00 Kč
46 Odpisy zařízeni přičíst 209 780,58 Kč

Neinvestiční náklady jsou: 1 516 530,92 KČ
Na jeden měsíc (:12) 126 377,58 Kč
Počet zapsaných děti 69,00
Na jedno dítě (: počtem zapsan.dčti) l 831,56 Kč

0,00 Kč
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