
Škola: MŠ, Těchlovice 120, Lhota pod/Libčany, 503 27 

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty              

za předškolní vzdělávání 

Č.j.: 53/2020 Účinnost od: 01. 09. 2020 

Spisový znak: Skartační znak: S10 

Změny: 

 

Tento pokyn vychází z: 

-  § 123 odst. 2 a odst. 4, dále podle  

-  § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

 

Úvodní ustanovení 

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče 

nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.  

 

Výše úplaty 

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na 

informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.      

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka 

mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 

 

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních 

nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. 

 

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. 

 

Pro školní rok 2020/2021 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání  ve výši 

500,- Kč. 

 

Snížení úplaty 

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte: 

 

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, 

nebo  

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

pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ. 

e) během prázdninovém provozu, kdy se hradí nejnižší možná částka daná vyhláškou, a 

to polovina nákladů, je snížená úplata stanovena na částku 250,- Kč 

 

O výši snížení úplaty informuje mateřské ředitelka školy prostřednictvím informační tabule. 

 

Splatnost úplaty 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15 dne příslušného kalendářního měsíce. 

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy 

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d. 



 

Osvobození od placení úplaty 

 

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

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatně se vzdělávají i děti 

s odkladem školní docházky. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2020                                 ředitelka školy 

                                                                                                           Jindřiška Svatoňová 


