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Tato směrnice je vydána na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání  a  podle  §  6  vyhlášky  MŠMT č.  14/2005 Sb.,  o  předškolním
vzdělávání, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, možnost osvobození od úplaty a podmínky
splatnosti úplaty.

Čl. I Úvodní ustanovení

1.1

Mateřská  škola  Všeruby,  okres  Domažlice,  příspěvková  organizace  vybírá  úplatu  na  částečnou  úhradu
neinvestičních výdajů na dítě, a to po celou dobu jeho docházky do mateřské školy (dále jen úplata), kromě
výjimek. Úplata se hradí i v nepřítomnosti dítěte, a to v plné výši.



1.2

Úplatu platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen plátci).

1.3

Úplata  bude  použita  na  částečnou  úhradu  neinvestičních  výdajů  Mateřské  školy  Všeruby,  okres  Domažlice,
příspěvková organizace.

Čl. II Výše úplaty

2.1

Výše úplaty činí 500,- Kč měsíčně za každé zapsané dítě.

2.2

Ředitelka  mateřské  školy  stanoví  měsíční  výši  úplaty  za  předškolní  vzdělávání  (dále  jen  „úplata“)  na  období
školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se podle § 123
odst. 2 školského zákona poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Čl.III Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty bude:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující  se dávku pomoci v hmotné nouzi v souladu s § 4 odst. 2
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte,  pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  v souladu
s    § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

c) rodič,  kterému  náleží  zvýšení  příspěvku  na  péči  o  nezaopatřené  dítě  v souladu  s  §  12  odst.  1  zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

d) fyzická  osoba,  která  o  dítě  osobně pečuje  a  z  důvodu  péče  o  toto  dítě  pobírá  dávky  pěstounské  péče
v souladu s § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů, pokud
tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Čl. IV Prominutí úplaty

V  souladu s  §  123  odst.  4  školského zákona,  ředitelka  mateřské  školy  Všeruby  promíjí  úplatu  za  předškolní
vzdělávání dětem, které jsou uvedeny v § 27 odst. 5 školského zákona a v případě dětí, uvedených v § 16 odst. 9
školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V Snížení úplaty

Snížení úplaty se řídí § 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci
dítěte v těchto případech: 



a) Dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku.
Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz (odst. 3 vyhlášky). 

b) Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely
posouzení souladu s odst.  1 (odst.  4). Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný
provoz. 

c)  Pro  kalendářní  měsíc,  v  němž  bude  provoz  MŠ  omezen  nebo  přerušen  podle  §  3  po  dobu  delší  než  5
vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle
odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Výše úplaty bude stanovena samostatným
dodatkem. O výši snížení úplaty informuje ředitelka školy na webu školy. 

O  snížení  nebo  prominutí  úplaty  žádá  zákonný  zástupce  dítěte  a  ředitelka  mateřské  školy  vydává  písemné
rozhodnutí. 

Čl. VI Splatnost úplaty

Úplata za příslušný kalendářní měsíc se hradí bezhotovostním příkazem na číslo účtu 181890136/0300 na základě
přiděleného variabilního symbolu a je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ
nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou formu úplaty.

Nebude-li úplata zaplacena včas, tj. do 15. dne stávajícího měsíce, bude postupováno dle § 35 odst. 1 písm. d)
zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje, že:

Ředitelka  mateřské školy  může po předchozím upozornění  písemně oznámeném zákonnému zástupci  dítěte,
rozhodnout  o  ukončení  předškolního  vzdělávání,  jestliže  zákonný  zástupce  opakovaně  neuhradí  úplatu  za
vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem
jiný termín úhrady.

Rozhodnout  o  ukončení  předškolního  vzdělávání  nelze  v případě  dítěte,  pro  které  je  předškolní  vzdělávání
povinné § 35 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII Sankce

7.1

Zákonní zástupci jsou povinni respektovat obsah této směrnice, plnit platby školného řádně a včas.

7.2

Jestliže zákonný zástupce opakovaně v termínu neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole a nedohodne si
jiný  termín  úhrady,  může  ředitel  školy  po  předchozím  písemném  upozornění  zákonnému  zástupci  dítěte
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. 

Čl. VIII Závěrečná ustanovení

Tato směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole nabývá účinnosti dne 01.09.2022.

Ve Všerubech dne 20.06.2022    

Bc. Simona Vroblová Váchalová, ředitelka MŠ Všeruby


