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V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb. ze dne 9. února 2006, kterou 
se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je povinna ředitel mateřské školy 
stanovit měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty 
v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve 
škole (nástěnka pro rodiče). 

Předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti               
a zároveň je informujeme o možnosti snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a o 

podmínkách splatnosti úplaty takto:  
 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola 
Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace, schválila v souladu s ustanovením §123 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), vyhl. č.14/2005 v posledním znění a vyhl. č. 472/2011 tento vnitřní předpis: 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
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. 
  

Čl. 2 

Plátci 
 
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

Čl. 3 

Základní částka úplaty 
 
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 190,- 
Kč na příslušný kalendářní měsíc.   
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Čl. 4 

Snížení základní částky úplaty 
 
1.  Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce základní školy sníží ředitel základní 
školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 o 50% na 95,- Kč, pokud dítě nedocházelo 
do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. Pokud již úplata za příslušný 
kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu příslušná výše úplaty vrácena v termínu 
dohodnutým se zákonným zástupcem.  

 
 

2.  Vzdělávání v  mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. nové přijetí z důvodu stěhování dítěte) 
sdělí zákonný zástupce dítěte formou čestného prohlášení ředitelce, zda a po jakou dobu již bylo 
využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ. 

Čl. 5 

Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

V případě přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 pracovních dní v měsíci se 
úplata sníží o 50 % na 95,- Kč. 

V případě uzavření provozu o hlavních prázdninách se úplata nevybírá. 

                                                                 Čl. 6 

                                            Osvobození od úplaty 

 Osvobozen od úplaty bude  

-zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi § 4 odst. 2 zákona 
č.111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č.366/2011 

 -zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto náleží zvýšení příspěvku na péči stanovený podle 
§12 odst.1 zákona č. 108/2006Sb,ve znění zákona č.366/2011 

- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči podle §12 odst.1 zákona č. 108/2006Sb,ve 
znění zákona č.366/2011z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o tot dítě pobírá dávky 
pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č.117/1995 sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Tuto skutečnost prokáží zákonní zástupci nejpozději do konce měsíce, ve kterém dítě zahájí 
docházku do mateřské školy. 

 

Čl. 7 

Seznámení plátců s výší úplaty 
 
1.   Tato směrnice bude zveřejněna a umístěna ve vestibulu na nástěnce MŠ, kde se s ní mohou 
plátci seznámit. 

2.   Dodatky směrnice měnící ustanovení čl. 3 a 4 této směrnice pro následující školní roky 
budou zveřejněny a umístěny na přístupném místě v mateřské škole nejpozději do 30. června 
příslušného kalendářního roku. 
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3.  V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku bude plátce 
seznámen se zněním této směrnice včetně dodatků ředitelkou mateřské školy. 

 

 
 
                                                                    Čl. 8 
                      Podmínky splatnosti a sankce 
 
Úplata za příslušný kalendářní měsíc se provádí v hotovosti u p. Holinské v 1. patře v kabinetě 
základní školy, a to vždy do 15. dne stávajícího měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se 
zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti 
podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osob uvedenou v čl. 6 ředitelce školy žádost o 
osvobození od úplaty příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v čl 6, nenastane splatnost 
úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky školy nabude právní moci.  
 
1. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve 

stanoveném termínu a nedohodne  s ředitelem školy jiný termín úhrady, může ředitel ukončit 
předškolní vzdělávání. 

 
 
 
Čl. 9 

    Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
1.  Dnem nabytí účinnosti této směrnice pozbývá platnost směrnice                                                    
     č.j.: 154/ 2019 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání  
3.  Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice,           
      se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 
 
4.  Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou. 

 
 

V Hlubokých Mašůvkách dne 26. 8. 2020                    ……………………….. 

                                                                                            Mgr. Pavel Čopf,    

                                                                                             ředitel              

 


