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Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 

a ruší směrnici Úplata za předškolní 

vzdělávání: 

1. 9. 2017 

1. 9. 2013 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o 

předškolním vzdělávání, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí 

organizačního řádu školy. 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata), 

možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 

 

II. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání 

 
a) V mateřské škole je jmenována ředitelkou školy vedoucí učitelka mateřské školy, jako vedoucí 

pedagogický pracovník, který zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání, 

předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 

b) Přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce dítěte. 

c) O zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. 

d) Při přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní 

zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem školy a s touto Směrnicí o úplatě za předškolní 

vzdělávání. 

 

III. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

 
a) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. 

b) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku. 

c) Úplata je stanovena na základě objemu skutečně vynaložených neinvestičních výdajů mateřské 

školy v uplynulém kalendářním roce, které se týkají zabezpečení provozu MŠ (energie, náklady na 



opravy, služby, materiál na provoz, vybavení školy,….). Takto stanovená částka nepřesáhne 50% 

neinvestičních výdajů. 

d) Výši měsíční úplaty se řídí nařízením vydaným ředitelkou školy vždy na období od 1. září do 31. 

srpna následujícího kalendářního roku a s její výší seznámí rodiče nejpozději do 30. června 

předcházejícího školního roku na přístupném místě ve škole (nástěnky v šatnách jednotlivých tříd, na 

webových stránkách školy). 

 

IV. Základní částka úplaty 

 
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s pravidelnou celodenní docházkou činí 300,- 

Kč na kalendářní měsíc. 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, jehož docházka do mateřské školy byla 

omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, se v souladu s § 6, odst. 3 

vyhlášky o MŠ stanoví ve výši odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz a 

pro děti s polodenní docházkou činí tedy 200,- Kč. 

 

V. Snížení úplaty 

 
Výši úplaty stanovené k 1. 9. daného roku je povinný zákonný zástupce dítěte platit od data, které je 

v rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 

Pokud dítě nastoupí do MŠ později (pozdější nástup), snižuje se úplata na polovinu tj. 150,- Kč 

v měsících, kdy dítě do MŠ ani jeden den nedocházelo a je zákonným zástupcem řádně omluvena jeho 

nepřítomnost. 

V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním 

vzdělávání se úplata úměrně sníží. 

 

VI. Úplata v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu 

 
Úplata za předškolní vzdělávání se v měsících červenci a srpnu úměrně sníží. Zákonným zástupcům je 

dva měsíce předem oznámen prázdninový provoz. Písemné informace o způsobu, termínech 

přihlašování dětí, o výši úplaty v době omezení provozu nebo uzavření provozu budou zveřejněny na 

přístupném místě v mateřské škole. Pokud dítě v měsíci červenci a srpnu nenavštěvuje ani jeden den 

mateřskou školu a je řádně omluveno se úplata sníží na nulu. 

 

VII. Osvobození od platby 

 
Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku) a děti s odkladem školní docházky se 

v mateřské škole vzdělávají bezúplatně. 

 

Podle ustanovení § 6, odst. 6, písm. a) vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je 

osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 

Z vyhlášky o mateřských školách ve znění novely č. 214/2012, §6, odst. 6: 

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 dítě, 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 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 péče, 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

 

 



VIII. Splatnost 

 
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do posledního dne předcházejícího 

kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. 

 

IX. Neplacení příspěvku 

 
Nebude-li opakovaně zákonným zástupcem dítěte včas uhrazen poplatek, může být dítě z docházky do 

mateřské školy vyloučeno podle § 35 odstavce 1 písmene d) zákona č. 561/2004, školský zákon. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 
a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: 

Mgr. Andrea Stupková, vedoucí učitelka MŠ. 

b) Směrnice nabývá účinnost dnem 1. 9. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      ….............................................................. 

Ve Velké Losenici dne 1. 9. 2017                              Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy



 


