
 

 

 

 

Mateřská škola Sluníčko, Slušovice, 

příspěvková organizace 

 
 

 

 

 

Směrnice č. 2/2017 

 

 

 

 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

dítěte v mateřské škole 
 

 

 

 

Obsah :  Čl. 1 Úvodní ustanovení 

  Čl. 2 Plátci 

  Čl. 3 Výše úplaty 

  Čl. 4 Úplata při přerušení nebo omezení provozu 

  Čl. 5     Snížení úplaty 

Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty 

Čl. 8 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy 

Čl. 9    Závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal: Mateřská škola Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace 

 Rovná 400, Slušovice 

Schválila: ředitelka školy – Jana Tománková 

  

Účinnost: od 1.9.2017 

Datum vydání: 23.3.2017 

Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Sluníčko  

  



 
 

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko ve Slušovicích (dále jen mateřská škola) na základě 

ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění Vyhlášky  č.280/2016 Sb.,  vydává tuto směrnici:  

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen 

„úplata“),  podmínky  snížení a osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 

 

  

Čl. 2 

Plátci 

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 

jehož vzdělávání neprobíhá v režimu povinného předškolního vzdělávání. Vzdělávání dětí 

v období posledního roku před zahájením povinné školní docházky je povinné a je 

poskytováno bezúplatně, a to i pro děti s odkladem školní docházky.  

 

 

Čl. 3 

Výše úplaty  

 

(1) Ve školním roce 2017/2018 je základní výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 

stanovena v jednotlivých druzích provozu takto: 

- v celodenním provozu je úplata stanovena  na  400,- Kč/měsíc 

         - v docházce omezené 4 hodinami denně nebo 5 dny v měsíci v případě pobírání 

            rodičovského příspěvku rodičem dítěte, je limitována 2/3 výše úplaty stanovené pro 

            celodenní provoz, a stanovena na  250,- Kč/měsíc  

 

(2)     V přelomovém měsíci změny režimu úplaty je platná výše úplaty z předcházejícího  

         období.  

 

Čl. 4 

Úplata při přerušení nebo omezení provozu  

 

V době přerušení provozu mateřské školy v měsících prosinci, červenci a srpnu se úplata 

stanovuje odlišně. 

(1) V měsíci prosinci ve školním roce 2017-2018 se výše úplaty z důvodu přerušení provozu 



      delšího než 5 vyučovacích dnů stanovuje takto:      

     - v celodenním provozu je úplata stanovena na 300,- Kč.       

     - v docházce omezené 4/h den nebo 5 dnů/měsíc je úplata stanovena na 200,- Kč. 

 

 (2) V měsících červenci a srpnu se výše úplaty z důvodu přerušení     

     provozu stanovuje takto: 

     - v celodenním provozu je úplata stanovena na 200,- Kč.       

     - v docházce omezené 4 hodinami je úplata stanovena na 125,- Kč 

 

(3) V případě přerušení provozu ze závažných důvodů v jiném období stanoví ředitelka školy 

     aktuálně poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu  

     mateřské školy.  

        

 Čl. 5                                                                 

                                                              Snížení úplaty 

 

O informaci o možnosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte 

požádat ředitelku mateřské školy. Případnou žádost o snížení úplaty musí předat ředitelce 

mateřské školy písemně. 
 

 

Čl. 6 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

 

(1) Osvobozen od úplaty bude:  

      

     - zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakovaně dávku pomoci v hmotné nouzi - 

       „příspěvek na živobytí“ a „doplatek na bydlení“ 

        (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.  

        336/2011 Sb.) 

     - zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku  

        na péči (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona 

        č.366/2011 Sb.) 

     - rodič, kterému náleží zvýšení přípravku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 

        (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona 

        č.366/2011 Sb.) 

     - fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče stanovené  

        (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

(2) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného 

     oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání 

     daného druhu příplatku, sociální dávky nebo dávky pěstounské péče.  



(3) Absence dítěte na předškolním vzdělávání nezakládá důvod pro osvobození od úplaty. 

 

Čl.7 

Podmínky splatnosti úplaty 

 

Úplata za aktuální kalendářní měsíc je splatná vždy patnáctý kalendářní den následujícího 

měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou 

splatnost úplaty. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, termín 

splatnosti se přesouvá na nejbližší pracovní den daného měsíce.  

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou 

osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., řediteli MŠ žádost o osvobození od 

úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane 

splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní 

moci. 

 

 

Čl. 8 

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy 

  

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 ředitelkou jiný termín úhrady. (Zákon 561/2004 Sb, § 

35, odst.d) 

 

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

 

  Tato směrnice nabývá platnosti datem vydání a je účinná od 1.9.2017 do 31.8.2018.     

 

 

 

Ve Slušovicích dne  23.3.2017                                                        Jana Tománková 

                                                                                                           ředitelka školy           

 


