
                                 ROZHODNUTÍ  ŘEDITELKY 

 

              o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

                                      ve školním roce 2022/23 

 

                                                              Článek I. 

                                                       Úvodní ustanovení 

 

Ředitelka Mateřské školy Tlumačov (dále jen mateřská škola) vydává v souladu 

s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č.14/2004 

Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen vyhláška o předškolním 

vzdělávání) tuto směrnici o výši úplaty ( dále jen úplata) a způsob úhrady za předškolní 

vzdělávání dítěte v MŠ, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky 

splatnosti úplaty. 

 

                                                             Článek II. 

                                                            Plátci úplaty 

                                                         

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce dítěte 

přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.  

 

                                                             Článek III. 

                                                    Výše úplaty 
                                                        

Výše úplaty je stanovena ředitelkou školy na období školního roku tak, aby nepřesáhla      

 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů vydané na dítě v mateřské  

 škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze  

 státního rozpočtu. 

 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na školní rok 2022/23 : 

•  580,- Kč měsíčně 

Pro děti, které nastoupí do MŠ později než 1.září daného školního roku (např. dítě začne 

navštěvovat školu až 5.listopadu, za září a říjen platí 290,- Kč, od listopadu už proběhne 

platba v plné stanovené výši)  

 Pro dítě , které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí 

v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným 

v rejstříku škol a školských zařízení ,stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy, nejvýše 

však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 



Děti předškolní jsou zbaveni povinnosti platby příspěvku tzn., že vzdělávání v posledním 

ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně. ( podle § 123, odst. 2 ). Taktéž děti, které zůstávají 

v MŠ z důvodu odkladu povinné školní docházky nemusí úplatu za předškolní 

vzdělávání hradit. 

 

Na snížení základní části úplaty není právní nárok, je na rozhodnutí ředitelky MŠ, zda 

úplatu sníží. 

 Písemnou žádost plátce ředitelka školy posoudí a sníží stanovenou částku úplaty o polovinu, 

pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce 

z důvodu dlouhodobého onemocnění, na doporučení lékaře, úrazu či karantény v rodině – 

vždy je nutné doložit potvrzení lékaře.  

 

 

                                                               Článek IV. 

                                                        Osvobození od úplaty 

                                                 

1.  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění zákona č. 49/2009 Sb.,  obsahuje znění § 

183 odst. 2, ze kterého byla vyňata povinnost ředitelky školy rozhodovat ve správním 

řízení o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb 

podle § 123 odst.4.   

 

2.  Osvobozen od úplaty bude: 

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

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

na péči 

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

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče, 

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 

3. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok 

na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže 

4. Osvobození od úplaty z důvodu pobírání dávek státní sociální podpory nebo dávek 

pěstounské péče se stanovuje vždy na kalendářní čtvrtletí. 

 

5. Plátcům, kteří z jakéhokoliv důvodu neprokážou tuto skutečnost do stanoveného 

termínu, bude účtována úplata v plné výši. 

 

 

                                                

 

 

 



                                                  Článek V. 

                  Snížení úplaty v případě přerušení provozu a v prázdninové měsíce 

          

1. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které je v kalendářním   

       měsíci delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která     

       se krátí za uvedený měsíc v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů  

       v příslušném kalendářním měsíci. 

 

2 Zákonným zástupcům dětí, které nebudou docházet v prázdninové měsíce do mateřské 

školy, bude na základě žádosti snížena částka úplaty stanovená na měsíc červenec a 

srpen daného školního roku o 50%. 

 

3 Stanovenou výši úplaty v případě přerušení provozu mateřské školy podle odstavce 1  

      tohoto článku ředitelka mateřské školy pro plátce zveřejní na přístupném místě      

      v mateřské škole a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu.  

 

 

                                                     Článek VI. 

                                             Podmínky splatnosti úplaty 

                                          

1. Úplata je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ 

nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.  

 

2. Jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské 

škole ve stanoveném termínu či nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může 

ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zástupci dítěte 

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v MŠ. 

 

3. Úplata bude provedena v hotovosti v MŠ nebo převodem z účtu zákonných zástupců 

dítěte (dle volby rodičů ). 

                                   

 

                                                       Článek VII. 

                                       Seznámení plátců s výší úplaty 

                        

1. Tato směrnice bude zveřejněna a umístěna na přístupném místě v mateřské škole. 

 

2. Případné změny ve směrnici během školního roku budou zpracovány formou dodatku 

a zveřejněny budou na přístupném místě v mateřské škole. 

 

3. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku bude  

      plátce seznámen se zněním této směrnice včetně dodatků ředitelkou mateřské školy. 

                                         

 



                                                          Článek VIII.   

                                       Přechodná a závěrečná ustanovení  

                                 

             Tato směrnice nabývá platnost dnem podpisu ředitelky mateřské školy a je účinná  

od 1.9.2022 – 31.8.2023. 

 

             Jako příloha směrnice jsou doloženy a vyčísleny skutečné neinvestiční výdaje školy               

              za kalendářní rok 2021, které byly podkladem ke stanovení úplaty za předškolní    

              vzdělávání pro školní rok 2022/23. 

 

 V Tlumačově dne: 1.6.2022 

 

 

                                                                                                         

                                                                                              Ředitelka MŠ 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 


