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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

 
Tato směrnice stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí zákonní 
zástupci dítěte mateřské škole.  

 
Čl. II 

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.  
 
Pro školní rok 2021/2022 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 
400 Kč. 
 

Čl. III 
Snížení úplaty 

Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské 
škole (vzdělává se ve zbývající době) -  výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 základní částky úplaty 
stanovené pro příslušný školní rok - 267 Kč měsíčně. 
 
Měsíční výše úplaty pro děti, které nedochází po celý měsíc do mateřské školy např. z důvodu 
nemoci, bude snížena na ½ základní částky, tj. na 200 Kč. 

 

Čl. IV 

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 
V měsíci červenci nebo srpnu bude provoz mateřské školy přerušen. Měsíční výše úplaty za 
předškolní vzdělávání dítěte v tomto období: 

a) pokud dítě do mateřské školy v době hlavních prázdnin nedochází, nehradí 
zákonný zástupce úplatu, a to i v případě, že provoz probíhá, dítě musí být řádně 
omluveno a předškolního vzdělávání se neúčastní ani jeden v měsíci 

b) pokud je provoz MŠ přerušen po celý měsíc, je úplata stanovena ve výši 0 Kč 
pro všechny děti 

c) v případě přerušení provozu jen v některých týdnech v měsíci je základní výše 
úplaty poměrově snížena. 

 
V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných 
kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata 
stanovená plátci podle čl. 2 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu 
počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném 
kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na 
informační tabuli  MŠ, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ, 
v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu. 

Čl. V 



Osvobození od placení úplaty 
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,  
 
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., o státní sociální podpoře).  
 
Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného                 
oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory. 

 
Bezúplatně je zděláváno dítě od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne 
pátého roku věku. 

 
Čl. VI 

Splatnost úplaty 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 18. dne následujícího kalendářního měsíce z účtu 
zákonného zástupce nebo ve výjimečných případech v  hotovosti v kanceláři mateřské školy, 
pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. 
Termín a čas vyřizování úplaty v kanceláři MŠ: úterý a čtvrtek od 8 – 13 hodin. 
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy 
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon. 
 
V době tzv. prázdninového provozu ředitelka školy požaduje od zákonných zástupců dětí 
přijatých pouze k prázdninové docházce z jiných mateřských škol zálohu na úplatu již před 
nástupem k předškolnímu vzdělávání.  

 
Čl. VII 

Závěrečná ustanovení 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 9. 2021. 
 
 
 
V Třebíči dne 26. 5. 2021     …………………………… 
        Vymazalová Jana, řed. MŠ 
 
 
 


