Zápis z 4. zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá
konané dne 26. 10. 2021 od 16 h v budově základní školy

Přítomni:

Mgr. Jiří Hladík – ŘŠ, pí Vendula Chárová – zástupce zřizovatele, Ing. Lenka Svobodová
– zástupce zákonných zástupců, Mgr. Ludmila Čechová – zástupce pedagogických
pracovníků školy

Program:

1) Návrh na zapojení rodičů do chodu školy
2) Projednání podnětů zaslaných pí. Pokornou
3) Projednání dopisu zaslaného na zastupitelstvo obce ohledně chodu MŠ o
prázdninách
4) Diskuse

Průběh jednání:
1) Návrh zapojení rodičů do chodu školy – větší akce spojené s posezením by mohla proběhnout na jaře –
do té doby připravit plán prací a případné materiální zajištění.
2) Projednání podnětů zaslaných pí L. Pokornou – pí Pokorná se ze schůze omluvila – bude projednáno
na další schůzi
3) Projednání dopisu zaslaného na zastupitelstvo obce ohledně chodu MŠ o prázdninách – modře je psána
přesná citace dopisu, černě stanovisko školské rady a zeleně citace školských předpisů nebo materiály MŠMT

„Dotaz na školu a na Zřizovatele:
Z jakého titulu se platí školkovné po dobu fungování školky o prázdninách? Kde je to zakotveno?
Školní řád 2020/2021?
Odpověď: vše se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb. v platném znění.
Přerušení nebo omezení provozu - § 3 odst. 1:
§3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo
srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po
projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných
mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných
mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení
provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň
zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách
zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení
provozu.
školné za MŠ se platí po celý školní rok (od 1. 9. do 31. 8. kalendářního roku)

Dotazy k MŠ – stránky MŠMT dotazy - úplata, přerušení :
Jak je to s přerušením provozu mateřské školy? Je možné uzavřít mateřskou školu při každých
(tedy i dvoudenních) školních prázdninách? Navíc bez předchozího upozornění (max. týden před)
či zjištění, zda má někdo zájem o docházku.
Přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ta upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci
nebo srpnu (ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky) a také v ostatních měsících (ustanovení § 3 odst. 2
vyhlášky). O době a rozsahu omezení nebo přerušení provozu podle odst. 1 rozhoduje ředitel mateřské
školy, nemusí žádat zákonné zástupce o souhlas ani zjišťovat jejich zájem, musí ale přerušení nebo
omezení provozu projednat se zřizovatelem a termín omezení nebo přerušení oznámit zákonným
zástupcům dítěte dva měsíce předem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné mateřské škole.
Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů
po projednání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které
znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.). Rozhodnutí pak
zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení
provozu rozhodne.
Je samozřejmě možné, aby mateřská škola předem zjišťovala počet dětí, které budou v době omezení
nebo přerušení docházet. Podle toho pak může ředitel upravit provoz, umožnit učitelkám čerpání volna na
samostudium, dovolené apod.
Platí se jenom poměrná částka za daný měsíc- letos to byly tři týdny v měsíci červenci. Platí ji
jenom nepředškolní děti. A to i ty které do školky nejdou.
Vyhláška 14/2005 Sb. - § 6
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí
(1) Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen "úplata") na
období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího
školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel
mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních
nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání
dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém
kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy,
musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné
denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a
druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost,
odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné,
úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní
platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí
uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání
pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na
jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky
Evropské unie.
(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve
stejné měsíční výši.
(4) 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.
(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu
delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část
výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu
mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném
místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle §
3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo
omezení provozu. Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení
provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo
omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem
informuje zákonné zástupce.
(6) Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči6),
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7),
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
(7) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce,
pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě,
kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci
6 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu
uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské
školy o této žádosti nabude právní moci.
Dotazy k MŠ – stránky MŠMT dotazy - úplata, přerušení :
Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o
prázdninách nenavštěvuje?
V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši,
která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola
provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má
zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako
kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

1) Proč tedy dělá školka průzkum kdo je a kdo není přihlášen, když zaplaceno mají všichni? A děti
které se chtějí dodatečně přihlásit už nebere- viz emaily že školka bude fungovat pouze pro předem
přihlíšené děti!
Z organizačních důvodů (čerpání řádných dovolených a nákup potravin) je třeba znát aspoň přibližně
počet dětí přihlášených k docházce. I dodatečně přihlášené děti jsou k docházce přijímány.
2) Jak jsou finance zainventarizovány?
Školné je příjmem organizace – řádně prochází účetnictvím
Provoz školky je zároveň i otázkou a kompetencí Zřizovatele.
Ano, kompetence zřizovatele vyplývají z §§ 178 – 180a školského zákona

3) Je tedy vybírání financí v době prázdnin pro nepředškolní děti odsouhlaseno Zřizovatelem? Na
co jsou finace vybrané za děti, které ve školce nebyly ale mají ji zaplacenou použity?
Zřizovatel nemusí projednávat ani schvalovat, povinnost platby školného je vyhláškou stanovená
povinnost. Se zřizovatelem ŘŠ projednává změnu výše školného.
Vybrané školné je použito na provoz MŠ, např. nákup výtvarných potřeb, hraček, lze použít i na úhradu
vybavení,….
4) Proč o prázdninách provoz školky je pouze 3 týdny, když zavření školky musí odsouhlasit
Zřizovatel a není závislé na školských prázdninách. Kde je dokument od Zřizovatele, že odsouhlasil
uzavření školky o prázdninách?
Rozsah prázdninového provozu projednává ředitel školy se zřizovatelem a musí být brán zřetel i na
možnost čerpání řádné dovolené pracovnic MŠ (v rozsahu 40 dní)
Spádové školky mají standardně otevřeno celé prázdniny.“
Nelze posoudit – není známo, jaké spádové mateřské školy má pisatel(ka) na mysli
4) Diskuze:
ŠR požádá rodiče, aby v případě jakýchkoliv připomínek je řešili nejprve s vyučujícím, třídním učitelem
nebo ŘŠ. V případě, že s řešením nebudou spokojeni, aby se obrátili na školskou radu.
Termín konání další schůze ŠR – předběžně v druhé polovině měsíce listopadu

zapsala: L. Čechová

Originál zápisu včetně podpisů zúčastněných je uložen u ředitele školy

