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ČL.1  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Tato směrnice stanoví v souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 

vyhlášky č. 14/2005 a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, výši měsíční úplaty za 

předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo 

osvobození úplaty a podmínky splatnosti úplaty.  

 

 

ČL.2  

PLÁTCI 

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 

 

ČL.3  

MĚSÍČNÍ VÝŠE ÚPLATY 

 

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem ve školním roce 

2022/2023 je stanovena ve výši 750,- Kč. 

 

Výši úplaty stanoví ředitelka školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě 

ve škole nejpozději 30.června předcházejícího školního roku.  

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních 

nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. 

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy 
ve stejné měsíční výši.  

V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací. 

Bezúplatné je vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy a dětí s odkladem školní 
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docházky (povinné předškolní vzdělávání). 
 
 

 
ČL.4  
OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY  
 
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
O snížení nebo prominutí úplaty zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním nebo se 
zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy. 

Osvobozen od úplaty je 

• zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 

• zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 
péči, 

• rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

• fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 
pěstounské péče, 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty řádně požádat ředitelku školy. 
 
ČL.5  
OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ 
 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po 
dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou 
část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, v platném znění, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské 
školy. Takto stanovenou výši úplaty za předškolní vzdělávání zveřejní ředitelka školy na přístupném 
místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy 
podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, v ostatních 
případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky školy o přerušení nebo omezení provozu. 
O prázdninách je výše úplaty stanovena na jeden týden. Úplata bude krácena v poměru 
odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení, nebo omezení provozu vůči celkovému počtu 
kalendářních dnů v příslušeném měsíci. Od úplaty je osvobozen ten, kdo v daném týdnu 
mateřskou školu nenavštíví ani jednou. 
 
 
ČL.6  

SPLATNOST ÚPLATY A SANKCE PŘI NEPLACENÍ 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne tohoto kalendářního měsíce bezhotovostně 

převodem na účet školy- 101119027/0300. 

Zákonný zástupce dítěte obdrží variabilní symbol pro platbu za své dítě, číslo účtu a prosíme do 

zprávy pro příjemce uvádět jméno dítěte! 
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Ředitelka školy může ze závažných důvodů s plátcem dohodnout jinou splatnost úplaty. 

V případě, že bude přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem nebo fyzickou 

osobou uvedenou v článku 3 ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní 

měsíc z důvodů v tomto bodu uvedených, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy 

rozhodnutí ředitelky školy o této záležitosti nabude právní moci. 

 

Úplata za vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže 

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, může 

ředitelka školy zahájit správní řízení o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 

Sb., § 35, odst. 1, písm. d) v platném znění. 

 

ČL.7 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Stanovení měsíční výše úplaty pro celodenní provoz mateřské školy na další školní roky, bude 

řešeno změnou této směrnice, v kterém bude uvedena změna ustanovení čl. 3 směrnice platné pro 

příslušný školní rok. 

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 1.9.2022. 

 

 

Dne 28. 6. 2022 

 

 

Lucie Sedláková, DiS. 

 Ředitelka školy         

 

 

Podklady pro stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dle 
Školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. O 

předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. dle § odst. 2 
 

Náklady na MŠ celkem 1 513 032 

Počet dětí 50 

Náklady na jedno dítě ročně 30 261 

Náklady na jedno dítě měsíčně    2   522 

50 % nákladů 1261 
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