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ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY  

Vnitřní směrnice podle § 123/ zákona 561/2004 Sb. 

 

Č. j. MSZah/66/2019 

 

Mateřská škola  Zábřeh, Zahradní 182/20 v souladu s §123 zákona 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský  zákon) ve 

znění pozdějších předpisů a s prováděcí vyhláškou č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydala tuto vnitřní směrnici : 

 

1. Základní částka úplaty příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v 

mateřské škole je stanovena při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného kalendářního 

roku.                                                                                                                          

Úplata činí 450,- Kč pro všechny zapsané děti s pravidelnou školní docházkou.                                                                                                                              

Tuto částku je však možno snížit na základě písemné žádosti pro děti v celodenním 

provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu 

pobírání rodičovského příspěvku. Těm se zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 

výše úplaty stanovené pro celodenní provoz, což činí 300,- Kč. 

Dále lze částku za příslušný kalendářní měsíc snížit zákonnému zástupci dítěte na 

základě písemné žádosti a potvrzení od lékaře z důvodu nemoci, které do MŠ 

nedocházelo ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, a to o 1/3 výše úplaty 

stanovené pro celodenní provoz, což po snížení činí 300,- Kč. 

 

 

2. Osvobozen od úplaty je : 

a)  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 

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

b)  zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),  

c)   rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo  

d)  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.), pokud tuto skutečnost prokáže 

řediteli mateřské školy. 

      Tuto skutečnost nutno doložit písemným potvrzením a podat písemnou žádost ředitelce 

školy o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc. 

 

3. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 

4. Úplata za kalendářní měsíc je splatné nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního 

měsíce. Platba se provádí převodem z účtu, ve výjimečných případech v hotovosti u 

účetní MŠ v určený úřední den a stanovené hodiny. 

 
 

5. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže opakovaně nebude 

uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, 

může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, 

odst. d).  



 

6. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po 

dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy poměrnou výši 

úplaty, která bude zveřejněna na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce 

před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech 

neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. 

 

7. Úplata za předškolní vzdělávání musí být stanovená na všechny měsíce v roce ve stejné 

výši, nemůže být stanovena jiná výše úplaty za prázdninové měsíce - vyplývá to z § 6 

odst.1 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 

 

8. § 6, odst. 5 výše jmenované vyhlášky však stanoví, že v případě přerušení provozu 

mateřské školy podle §3 se úplata poměrně sníží. 

 

9. Pokud se jedná o způsob snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání podle 

§ 123 odst. 4 školského zákona v souladu s citovaným ustanovením, rozhoduje 

ředitelka MŠ o snížení úplaty, a to ve všech případech bez výjimky (ve správním 

řízení). V případě snížení nebo prominutí úplaty se jedná o řízení, které se bude 

zpravidla zahajovat na žádost zákonného zástupce, není však vyloučeno, aby ředitel 

zahájil řízení z vlastní iniciativy. 

 

 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2019 a nahrazuje směrnici z 1. 6. 2017. 

 

 

 

                                                                                      Bc. Ivona Pisková  

                                                                                               ředitelka školy   


