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S m ě r n i c e 

- ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

 
 Ředitelka školy  na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a  § 6  vyhlášky MŠMT č.14 / 

2004 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, vydává tuto směrnici : 

 

Čl. 1 Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole,    

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

 

Čl. 2 Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání. 

             Pro děti v posledním ročníku, které dosáhnou 6  let je vzdělávání v mateřské škole bezúplatné. 

 

Čl. 3 Ředitelka školy stanovila pro školní rok 2022 / 2023 úplatu podle § 6 odst.2 pro celodenní provoz 

 ve výši 350 Kč. 

 

Čl. 4 1. Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání 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, 

 -  fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá 

 dávky pěstounské péče, 

 pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy předložením originálu 

 písemného oznámení popřípadě rozhodnutí, které mu vydal příslušný orgán státní sociální podpory. 

 2. Nárok na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání uplatní plátce u ředitelky 

 mateřské školy písemně (podáním žádosti) přede dnem splatnosti úplaty (tj. nejpozději 

 do 15 dne daného kalendářního měsíce). 

 3. V případech, kdy byla zákonným zástupcem dítěte podána ředitelce mateřské žádost 

 o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, z důvodů uvedených v bodu 1, 

 nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy 

 

Čl. 5 V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu bude úplata  10 Kč / 1 den 

 pro děti, které docházejí do MŠ. Děti, které v období červenec, srpen nedocházejí do MŠ vůbec, je 

 úplata 0 Kč. 

 

Čl. 6 Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce. 

  

Čl. 7 V ostatních případech je ředitel oprávněn snížit nebo prominout úplatu na základě obecného  

 ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561 / 2004 Sb., v platném znění, na  základě žádosti zákonných 

 zástupců. 

 

Čl. 8 U dětí starších 2 let se docházka do MŠ nesleduje /od 1. 12. 2012/. Tyto děti platí plnou úplatu. 

  

Čl. 9 Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 a je vydána na období školního roku 2022 / 2023. 

 

Ve Staré Vsi 4. 5. 2022      Mgr. Kateřina Vansová 

                  ředitelka školy 

 

 

 


