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Vnitřní směrnice č. 3. 

O  PLATBĚ   ZA   PŘEDŠKOLNÍ   VZDĚLÁVÁNÍ   V MATEŘSKÉ   ŠKOLE 
 

Aktualizace k 1. 3. 2017 
 

Směrnice se vydává v souladu se zákonem č.561/2004 § 123 Sb., 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle 
novely ŠZ č. 178/2016 Sb., § 123 odst. 2  
 

1. Výši úplaty za školní vzdělávání stanovuje ředitel školy. Finanční prostředky získané 
platbou této úplaty jsou pak jednoznačně příjmem školy.  

 
2. V souvislosti s povinností předškolního vzdělávání v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky (viz. § 34) se stanovuje bezplatnost 
vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. 

 
3. Snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním, 

rozhoduje ředitel školy, na základě předložené žádosti. 
 
4. Úplata se stanovuje pro všechny děti v celodenním provozu na měsíční částku 400 Kč, 

a to s platností od 1. 9. 2015. Výše úplaty se stanoví dle § 6odst. 2. Vyhlášky č. 
14/2005. Částka je odvozena z výpočtu 50% skutečných nákladů, které připadly na 
předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.  

 
5. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního 

měsíce.      
 

6. V kalendářním měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školy podle § 3 po 
dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata nevybírá.  

 
7. V době prázdninového provozu bude placena celková měsíční částka 400,- Kč. 

    
V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole (§ 
123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitel po 
předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení 
předškolního vzdělávání. 

 
Úplatu za vzdělávání hradí zákonný zástupce bezhotovostní platbou na účet školy nebo 
v určeném termínu pověřené pracovnici školy, tj. vedoucí školní jídelny. 
 
 
 
 
              Juráňová Pavlína  
         ředitelka mateřské školy 
                   


