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Směrnice č. 9/2016 
 

k účtování provozních nákladů a nákladů za práci přesčas pedagoga v případě , že zákonný zástupce 

nebo pověřená osoba nepřevezme dítě do skončení provozu mateřské školy, nebo jejich odchod ze 

školy bude po provozní době školského zařízení .   

 

 

 

Vydal: Mateřská škola „Kytička“ Liberec, příspěvková organizace, Burianova 

972/2, Liberec 6, 460 06 

  

Schválila: ředitelka školy – Mgr. Dana Charyparová 

  

Účinnost: od 1. září 2016 

  

Závaznost: směrnice je závazná pro rodiče a zaměstnance MŠ  

  

 

 

Provoz mateřské školy je zahájen denně v 6,30 hod. a ukončen v 16,30 hod. s výjimkou svátků 

a předem oznámených dní přerušení provozu mateřské školy. 

 

Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost 

mateřské školy vykonává dohled nad dítětem a s ním související přímou výchovnou činnost až do 

doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

 

Doba, po kterou pedagog / učitelka mateřské školy / s dítětem zůstává po skončení své pracovní 

doby, je posuzována jako nařízená práce přesčas a pedagog je povinen setrvat s dítětem na území 

právnické osoby – tedy v mateřské škole “ Kytička “ Liberec do doby, než si dítě převezme 

zákonný zástupce nebo pověřená osoba.  

 

Účtování provozních nákladů a nákladů za práci přesčas pedagoga v případě , že zákonný zástupce 

nebo pověřená osoba nepřevezme dítě do skončení provozu mateřské školy, nebo jejich odchod ze 

školy bude po provozní době bude prováděno takto : 

 

● náklady na  1 hodinu provozu mateřské školy -51,- Kč 

● náklady na práci přesčas pedagoga - 153 ,- Kč 

 

 

Částka za každou započatou hodinu po skončení provozu mateřské školy  

činí celkem : 204,- Kč  



Tato částka bude rodiči – zákonnému zástupci vyúčtována neprodleně tzn. následující den po 

pozdním vyzvednutí dítěte nebo po pozdním odchodu z mateřské školy. / netýká se mimořádné 

situace – např. Při nevolnosti dítěte nebo při uspokojování jeho biologických či hygienických 

potřeb./ 

 

Platby:  

● hotově pořímo v mateřské škole proti příjmovému dokladu.  

● platby jsou splatné okamžitě  

● vyúčtování se vztahuje ke konkrétnímu datu, které je uvedeno v docházce pedagogických 

pracovníků 

● příloha – výpočet horní hranice školného – náklady na 1 dítě 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vydání. 

V Liberci dne  1. 9. 2016 

Mgr. Dana Charyparová   

ředitelka školy 

MŠ „ Kytička“ Liberec,  

Burianova 972/2, Liberec 6  

  

  

               Výpočet horní hranice školného  

Středisko 1 – Provozní náklady       2 607 181,82 Kč  
Středisko 4 – Dary       85 797,00 Kč  
Středisko 15 – Opravy a údržba            113 758,50 Kč  
Náklady celkem       2 806 737,32 Kč  

Náklady na 1 měsíc          233 894,78 Kč  

Výkaz MŠMT 2005 počet dětí měsíce 1-8 220 
Výkaz MŠMT 2006 počet dětí měsíce 9-12 220 
Přepočtený počet dětí 166,333  

Náklady na 1 dítě                1 063,16 Kč  

z toho 50 %  
Maximální hranice školného                531,58 Kč  
Počet pracovních dní v roce 2006 (provoz 10 hodin denně) 251 
Provozní náklady na  1 hod. provozu školky                     140 Kč  

(pro nevyzvednutí dítěte)   

středisko č. 2,8 mzdy, odvody a ONIV 8 472 378,00 Kč 

mzdové denní náklady na 1 dítě 153,00 Kč 

provozní denní náklady na 1 dítě 51,00 Kč 

Kalkulační provozní denní náklady na 1 dítě 204,00 Kč 
  
  
  
  

V Liberci dne: 1. 9. 2016  ředitelka školky  

Zpracovala: Ing. Veronika Klozová  Mgr. Dana Charyparová 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


