
SMĚRNICE 
o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

 
Směrnice je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

 
     Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata), 
možnost snížení nebo prominutí úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 
 

Čl. 2 
Plátci úplaty 

 
     Plátcem úplaty je zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole v rozsahu a výši stanovené touto vnitřní směrnicí. 
 

Čl. 3 
Stanovení základní částky úplaty 

 
3.1  Předškolní vzdělávání se poskytuje za úplatu. Výši úplaty stanovuje zřizovatel na svém    
       zasedání. Pro školní rok 2019/2020 je úplata stanovena na 200,- Kč měsíčně.  
3.2  Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se pro děti s nástupem 1. září   
       příslušného školního roku do 1. třídy ZŠ poskytuje bezúplatně. Bezúplatné vzdělávání se     
      uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku MŠ poprvé. 
3.3  Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně bez časového omezení dítěti se zdravotním   
       postižením. 
 

Čl. 4 
Snížení nebo prominutí úplaty 

 
4.1  V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy na dobu delší než 5 vyučovacích 
       dní v měsíci se úplata poměrně sníží (měsíce červenec a srpen). O této skutečnosti jsou    
       zákonní zástupci dítěte informováni nejméně 2 měsíce předem (pokud se nejedná o přerušení     
       ze závažných důvodů v jiný měsíc). 
4.2  Od úplaty školného je osvobozen: 
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 řediteli školy. 
 

 



Čl. 5 
Způsob úhrady a podmínky splatnosti úplaty 

 
5.1  Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve školním roce je   
       stanovena  na měsíce září – leden a únor – červen se splatností k 31.10.  a  28.2. 
       Platba školného na měsíce červenec, popř. srpen je splatná do 30. 6. příslušného roku. 
5.2  Úplatu uhradí zákonný zástupce 
na účet školy, vedený u Komerční banky, č. ú. 27-1495330267/0100 s uvedením přiděleného  
   v.s. dítěte 
do pokladny školy 
                           
 

Čl. 6 
Sankce  

 
6.1  Zákonní zástupci jsou povinni respektovat obsah této směrnice, plnit platby školného řádně 
       a včas. 
 
6.2  Jestliže zákonný zástupce opakovaně v termínu neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské  
      škole a nedohodne si jiný termín úhrady, může ředitel školy po předchozím písemném     
      upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. 
 

Čl. 7 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
     Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitele školy a je účinná od 1.9.2019 
 
 
 
V Žeranovicích dne 26.8.2019 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Mgr. Petra Smolová 
                                                                                                                    ředitelka školy 
 


