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Tato směrnice je vydána na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 6 vyhlášky 

MŠMT č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

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. 

Jedná se o děti ve věku 3 – 5 let a děti. Úplata se nehradí za děti, které mají v daném školním 

roce povinnou docházku a děti s odkladem školní docházky.  

 

Čl. 3 

Základní částka úplaty 

 

(1) Základní částka úplaty dle §3, odst.1) za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě 

s celodenním provozem činí 270,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.  

  

Čl. 4 

Snížení základní částky úplaty 

 

 Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce školy sníží ředitelka školy 

základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 o 135,- Kč, pokud dítě (přihlášené na 

základě rozhodnutí ředitelky školy) 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.   

 

Čl. 5 

Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

 

(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata 

stanovená plátci podle čl. 3 a 4 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru 

odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu 

kalendářních dnů v příslušném měsíci. 

(2) Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není 

uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

(3) Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a 

školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: 



V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou 

podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení 

provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje 

vzdělávání distančním způsobem. 

(4) Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu 

odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.   

 

 

 

 

Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 

 

(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce bankovním 

převodem na účet školy: 78-8858200237/0100, var. symbolem je  rodné číslo dítěte bez 

lomítka.   

(2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. 

(3) Úplata v měsících červenec a srpen se snižuje vzhledem k tomu, že mateřská škola 

nezabezpečuje nepřetržitý provoz. Pro školní rok 2020/2021  je prázdninový provoz 

předběžně stanoven 1.7.- 16.7. 2021  

(4) Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské je platba, která je pro rodiče 

povinná. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení 

provozu mateřské školy a v konečném důsledku po projednání se zřizovatelem 

předškolního zařízení, může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do 

mateřské školy. (Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35,odst.1d).  

 

Čl. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná 1.9.2020 a za 

informovanost zákonných zástupců zodpovídá učitelka MŠ.  

 

V Suchém Dole 31.8.2020      Lenka Soumarová 

 

Na vědomí: učitelky MŠ, zákonní zástupci dětí MŠ, zřizovatel 

Seznámeny: 

Schváleno pedagogickou radou 28.8.2020 


