
Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice 
 

 

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

dítěte v mateřské škole 
 

 

1. Předmět úpravy 

1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

dítěte v mateřské škole. 

1.2. Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.3. Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitel školy. Podmínky, splatnost 

úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty 

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

 

2. Plátci úplaty 

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

 

3. Výše a splatnost úplaty 

3.1. Úplata za celodenní provoz podle § 6 odst. 2 je stanovena ve výši Kč 200,-- 

3.2. Výše příspěvku bude pravidelně ročně přehodnocována v souladu se schváleným 

rozpočtem zřizovatele školy a v návaznosti na míru meziroční inflace. 

3.3. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 

vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty. 

3.4. V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za 

předškolní vzdělávání prominuta. 

3.5. Děti přijaté do MŠ budou zproštěny úplaty až do doby nástupu do MŠ.  

3.6. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu 

nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců se 

netýká dětí se zdravotním postižením. 

3.7. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne příslušného měsíce. 

3.8. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací. 

 

 

 

 



3.9. Plátce uhradí úplatu: 

- bezhotovostním převodem na účet 1541301329/0800 do 5. dne příslušného 

měsíce 

 *Variabilní symbol dle přiloženého seznamu (vždy nutno dodržet) 

 *V případě trvalého příkazu k platbě je třeba stanovit jen období školního roku, 

trvalý příkaz se nedává na 2 měsíce prázdnin. 

- hotově v termínu, se kterým budou rodiče seznámeni na nástěnce (do 15. dne měsíce) 

 

4. Snížení nebo prominutí úplaty 

4.1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo 

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

pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

4.2. Stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které 

nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu 

nemoci nebo z vážných rodinných důvodů (tj. Kč 100,-). 

4.3. Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty požádat písemně. Ředitel školy 

rozhoduje na základě této písemné žádosti. 

 

5. Účinnost 

5.1.Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1. 9. 2013  

 

 

 

V Nivnici dne 1. 9. 2013  

 

 

 

 

  

 

 


