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Na základě § 123  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a jeho novelizace zákonem č. 

472/2011 v platném znění, a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 Sb. v platném 

znění, stanovuji následující výše úplat za vzdělávání a školské služby: 

 

 

I. 

 

Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen 

„úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 

 

 

II. 

 

Plátci 

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole.  

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte, které bude mít odklad povinné školní docházky a 

bude se opakovaně vzdělávat v posledním ročníku MŠ. 

 

 

 

III. 

 

Základní částka úplaty 

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole se od 1. září 2015 

stanovuje na 200,- Kč za jeden kalendářní měsíc pro všechny děti uvedené v článku 2 této 

směrnice.  

 

 



IV. 

 

Snížení úplaty 

 

Snížení základní  úplaty je možné v případě, kdy dítě do mateřské školy  nedocházelo ani 

jeden den příslušného kalendářního  měsíce, nejvýše však o polovinu stanovené základní 

částky.  

V případě přerušení provozu v mateřské škole (např. letní prázdniny, stavební úpravy apod.) 

se platí poměrná část základní úplaty. 

 

 

V. 

 

Osvobození od úplaty 

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§ 20 až 

22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů) nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávku pěstounské péče podle (§ 36 až 43 

zákona 117/1995 Sb.) o státní sociální podpoře v platném znění. 

Zákonný zástupce, nebo osoba pobírající dávku pěstounské péče požádá písemně ředitele 

školy o osvobození od úplaty a doloží výše uvedené skutečnosti. 

Dítě, které se poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ. 

 

VI. 

 

Podmínky splatnosti 

 

Částka je splatná do 15.  příslušného kalendářního měsíce na účet ZŠ a MŠ složenkou nebo 

převodem z účtu. Každému dítěti je přidělen variabilní symbol, který musí být uveden na 

složence, nebo při převodu z účtu. Doklad o zaplacení předkládá ke kontrole zákonný 

zástupce dítěte třídním učitelkám neprodleně.  Úhradu lze provádět také na více měsíců 

dopředu. Způsob platby lze dojednat při nástupu dítěte do mateřské školy, nebo na začátku 

školního roku. Číslo účtu školy: 181831232/0300. 

Bezdůvodné neuhrazení úplaty za vzdělávání v MŠ je důvodem pro vyřazení dítěte 

z docházky do MŠ (§35d zák. č. 561/2004 Sb.). 

 

 

VII. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2015 a je závazná pro všechny zaměstnance 

MŠ a dále pro všechny zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 

V Kozojedech dne: 1. 9. 2015                       Mgr. Eva Doležalová 

           ředitelka školy                                                                                                                                                                     
   


