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Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace 

se sídlem Pěnčín 62, 468 21 Pěnčín 

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Č.j.:            archivační/ skartační znak    DŠ-6/2021                 A10 

Vypracoval:  Hana Pešková, ředitelka školy  

Schválil: Hana Pešková, ředitelka školy 

Na provozní poradě projednáno dne 26. 08.2021 

Směrnice nabývá platnosti dne: 01.09.2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 01.09.2021 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

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

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

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o 

osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu, může ředitel školy 

ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, §35, odst. 1, písm. d). 

 

2. Plátci 

 

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

 

 

3. Výše úplaty 

 

- Základní částku úplaty stanovuji ve výši 400,- Kč/měsíc 

- Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena od 1. 1. 2021 

 

4. Placení úplaty 

 

-  Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání pro příslušný školní rok za kalendářní 

měsíc (vyhláška č. 14/2005, § 6, odst. 3) je určena vždy k 1. 9. daného školního roku, 

pro který je platná. 

- Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je dítě v mateřské škole. 

- Školné je splatné ve třech splátkách: 

 

1. splátka do 30.září ve výši 1600 Kč (září, říjen, listopad, prosinec) 

2. splátka do 31.ledna ve výši 1200 Kč (leden, únor, březen) 

3. splátka do 30.dubna ve výši 1200 Kč (duben, květen, červen) 

bezhotovostně na účet mateřské školy: 963864389/0800 nebo  

v hotovosti k rukám ředitelky školy 

 

- Je možné zaplatit celkovou částku na školní rok – 4 000 Kč. 
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- Školné v době hlavních prázdnin se řídí počtem dnů, které dítě v MŠ pobývá  

(20Kč den) 

- Vybraná úplata se stává součástí rozpočtu školy. 

 

5. Snížení základní částky úplaty 

 

Ředitel školy sníží základní částku úplaty na základě žádosti zákonného zástupce dítěte o 

polovinu, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního 

měsíce. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu 

příslušná výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem, nebo mu bude 

částka převedena jako platba následujícího měsíce. Snížení je platné od 1. dne kalendářního 

měsíce, ve kterém byla žádost plátcem podána. 

 

 

6. Osvobození od úplaty 

 

- Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole až do zahájení školní docházky se 

poskytuje dítěti bezúplatně. 

 

Osvobozen od úplaty je: 

 

a)  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 

b)  zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči, 

c)  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 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, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy patřičným potvrzením a 

o osvobození od úplaty řádně požádá. 

 

- Zákonný zástupce dítěte, kterého se to týká, podá žádost o osvobození na příslušném 

formuláři a prokáže tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku. Na základě 

předložené písemné žádosti plátce doložené potvrzením prokazujícím nárok na osvobození od 

úplaty rozhodne o konkrétních případech ředitel školy (školský zákon, § 164, odst. a). Budou-

li splněny podmínky pro osvobození od úplaty podle odst. 1, je toto osvobození platné pro 

celý školní rok za těchto podmínek: 

 

a) Žádost o osvobození od úplaty – potvrzení o přiznání sociálního příplatku Úřadem 

práce. 

b) Každý měsíc plátce doloží potvrzení škole bez vyzvání vždy do 5. dne v měsíci. 

 

- Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu 

příslušná výše úplaty vrácená v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. 
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7. Závěrečná ustanovení 

 

a) Ruší se předchozí znění tohoto předpisu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy. 

b) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01.09.2021 

 

 

Pěnčín dne 27.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Pešková 

ředitel školy 

 


