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Účel směrnice
Tato směrnice stanoví výši a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ (dále jen
„úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty ve školním roce 2022/2023.
Úplatu jsou povinni hradit rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu
vzdělávání v MŠ.

II.

Legislativa
Zákon č.561/2004 Sb., „školský zákon“
Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb.

III.

Výše a splatnost úplaty
Základní částka úplaty se pro období platnosti této směrnice stanoví takto:
−
−
−
−

Základní výše úplaty za jedno dítě činí 500,- Kč / měsíc.
V souladu s § 34 odst. 10 školského zákona je úplata za dítě na sdíleném místě
stanovena ve výši odpovídající 1/2 základní výše úplaty, tj. na 250,- Kč/měsíc.
Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v MŠ. Plátcům nevzniká
nárok na vrácení poměrné části zaplacené úplaty při nepřítomnosti dítěte v MŠ.
Pokud je provoz MŠ omezen v době letních prázdnin, činí výše úplaty za měsíc červenec
/ srpen polovinu základní částky, tj. 250,- Kč / měsíc.

−

Pokud je provoz MŠ omezen z jiných závažných důvodů po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty za tyto měsíce v poměrné výši, která se
určí jako:
počet dnů provozu v měsíci * základní výše úplaty / počet vyučovacích dnů celkem.
Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka povinna zveřejnit na přístupném místě ve
škole, a to neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

O snížení úplaty ve zvláštních případech rozhoduje v souladu s §164 odst. 1 písm. a) školského
zákona ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne předchozího měsíce, pokud ředitelka nedohodne
se zákonným zástupcem jiný termín úhrady. Úplata za měsíc září je splatná do 25.9. Platba se
provádí bezhotovostně na účet školy u FIO banky a.s., č.ú, 2801980044/2010.

IV.

Bezúplatné vzdělávání

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (povinná předškolní docházka).

V.

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je rodič / zákonný zástupce dítěte, pokud:
−

pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, nebo

−

pokud dítěti nebo rodiči náleží zvýšení příspěvku na péči,

−

rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

−

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče.

Zákonný zástupce / rodič, který chce uplatnit osvobození od úplaty, podá u ředitelky žádost o
osvobození od úplaty a současně prokáže, že je příjemcem dávky nebo příspěvku dle předchozího
odstavce. Změnu v průběhu roku musí zákonný zástupce/rodič neprodleně nahlásit ředitelce.

VI.

Závěrečná ustanovení

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve
stanoveném termínu a rodiče nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka
školy podle §35 odst. 1 písm. d) rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
Prostředky získané z úplat za předškolní vzdělávání použije mateřská škola na částečnou úhradu
neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání.
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena ekonomka školy.
Tato směrnice nahrazuje směrnici č. SkNek/2021/065 ze dne 12.5.2021.

V Nekoři dne 13.6.2022
Mgr. Alena Boháčová, ředitelka školy

