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Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní 

vzdělávání  
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Spisový znak:   Skartační znak: A 

Změny:  

      

Tento pokyn vychází z:  

- § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle  

- § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

   Tento pokyn stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole 

Konětopy, příspěvková organizace, zvláštní výši úplaty, možnost snížení úplaty nebo 

osvobození od úplaty a podmínky její splatnosti. 

 

Článek II.  

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy 

na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. 

června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 

průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému 

zástupci při přijetí dítěte. 

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. 

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

d) Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních 

nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata 

stanoví. 

e) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které 

připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. 

Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž 

úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. 



f) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se 

vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na 

poskytování školního stravování. 

g) Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých 

k předškolnímu vzdělávání. 

h) Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, 

pokud 

- mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,  

- jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu, 

- jsou azylanty, 

- jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany, 

- jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné 

ochrany. 

   Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole. 

 

Článek III.  

Výše úplaty 

 

 a) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí ……. 700,- Kč.                                                                                                                               

     

 b) Zvláštní výše úplaty: není stanovena 

  c) Osvobozen od úplaty je: 

 zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže 

ředitelce školy 

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

pobírá dávky pěstounské péče, tuto skutečnost prokáže ředitelce školy 

 

  d) Bezúplatné předškolní vzdělávání je poskytováno dítěti, které: 

 dochází do posledního ročníku MŠ (předškolní období s výjimkou dítěte, 

jemuž byla odložena školní docházka) 

 

e) Snížení nebo prominutí úplaty: 

    Na základě žádosti zákonného zástupce je ředitelka oprávněna snížit nebo prominout úplatu  

    zejména v následujících případech: 

 jedná-li se o dítě z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředím nebo 

dítě ohrožené sociálně patologickými jevy 



 jedná-li se o dítě s nařízenou ústavní výchovou 

 jedná-li se o postavení azylanta nebo účastníka řízení o udělení azylu na území ČR 

podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů 

 úplatu lze snížit i v jiných závažných případech 

f) V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů  

    v kalendářním měsíci stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část  

    výše úplaty stanovené pro měsíce, v nichž provoz není omezen. Stanovená výše bude  

    zveřejněna na přístupném místě v MŠ nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením  

    provozu.                                   

 

Článek IV. 

 Splatnost úplaty 

 

   Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud 

ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 

 

 

Článek V. 

 Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

. 

(1) Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou. 

(2) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou MŠ Konětopy, příspěvková 

organizace a  je účinná od 1. září 2016.  

 

 

V Konětopech  26. 07. 2016                                                       ------------------------------------------- 

        Klára Vargová Žilinská 

                                                                                                      ředitelka školy 

 



 

 


