
  

 

 

Čl. 1. 

 

Úvodní ustanovení 

 

1. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tatenice podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů vydává směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání. 

2. 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. 

Výši základní částky stanoví ředitel školy tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných 

měsíčních neinvestičních výdajů na dítě. 

 

 

Čl. 2. 

 

Výše úplaty 

 

1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání činí 200,- Kč na příslušný kalendářní 

měsíc. 

2. Podle novelizovaného ustanovení školského zákona č.561/2004Sb. se od 1. 9. 2017 dětem 

starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo 

dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí. 

3. Děti, které nebudou v době letního omezení provozu (červenec, srpen) docházet do MŠ ani 

jeden den v měsíci, jsou od úplaty osvobozeny. Za ostatní děti budou zákonní zástupci 

hradit poměrnou část úplaty za dny, ve kterých dítě do MŠ v těchto měsících docházelo. 

Z výše měsíční částky se výpočtem stanoví výše částky na jeden den. Tato částka se násobí 

počtem dnů, ve kterých dítě do MŠ v těchto měsících docházelo. 

4.  Úhradu platí zákonní zástupci dítěte přijatého ke školnímu vzdělávání v mateřské škole 

vždy až od jeho skutečného nástupu do mateřské školy. Jestliže tedy dítě přijaté k 1.9. 

daného školního roku do MŠ nastoupí až v průběhu školního roku, úplatu platí až ode dne, 

kdy do MŠ nastoupí. Do té doby je povinen zákonný zástupce dítě řádně omluvit. 

5. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ v průběhu školního roku ani jeden 

den v měsíci (nemoc, doporučení lékaře, apod.), se úplata snižuje o 50% a to na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce podané řediteli školy. Pokud již úplata za příslušný 

měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu příslušná výše úplaty vrácena v termínu 

dohodnutém se zákonným zástupcem. 
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Čl. 3. 

 

Osvobození od úplaty 

 

1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku 

v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) 

2. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti 

náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách) 

3. Osvobozen od úplaty bude rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12. odst. 1 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě. 

4. Osvobozena od úplaty bude fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o 

toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní a 

sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

5. Žádost o osvobození od úplaty s dokladem příslušného orgánu se podává řediteli školy 

nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci. 

 

 

Čl. 4. 

 

Podmínky splatnosti úhrady 

 

1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního 

měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost 

úplaty. 

2. Plátce uhradí úplatu současně s platbou stravy v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo 

bankovním převodem. 

3. Pokud zákonný zástupce úplatu neuhradí a nedomluví si s ředitelem školy jiný termín 

placení úplaty, může být dítěti po písemném upozornění zákonného zástupce ukončena 

docházka do MŠ podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

 

 

Čl. 5. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Stanovená výše úplaty je platná po dobu trvání účinnosti této směrnice každý následující 

školní rok. 

2. Změna výše úplaty bude dokladována vydáním nové směrnice. 

 

 

 

 

 

 

V Tatenici 26.5.2017  ……………………………  

 Mgr. Martin Joza 

 ředitel Základní školy a Mateřské školy  

 Tatenice 


