
Škola: Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 

Č.j.: Účinnost od: 01.09.2022 do odvolání 

Spisový znak: Skartační znak: 

Změny: 

 

I. Obecná ustanovení 

 

1. Vnitřní směrnici o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské 

škole vydává ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr v souladu s  

      § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

      a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“), v platném znění, a v souladu s § 6 

     vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

 

2. Tato směrnice stanoví výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole  

(dále jen „úplata“), výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 

mateřské školy, informuje o možnosti osvobození od úplaty a o podmínkách splatnosti 

úplaty pro školní rok, který začíná 01. 09. 2022 a končí 31. 08. 2023.  

 

II. Plátci 

 

1. Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte. 

 

 

III. Měsíční výše úplaty 

 

1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. 

Školský zákon a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vždy pro 

období školního roku pro všechny děti v mateřské škole v jednotlivém druhu provozu 

ve stejné výši. 

 

2. Výše základní částky je dle zákona stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných 

průměrných neinvestičních nákladů na provoz MŠ. 

 

3. Výše úplaty od školního roku 2022/2023, tj. s účinností od 1.9.2022 činí 300 Kč. 

 

 

IV. Snížení úplaty 

 

1. Pokud dítě nedocházelo ani jeden den v příslušném měsíci do mateřské školy, je 

měsíční úplata snížena na 100 Kč. 

2. O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá, pokud škola písemnou žádost 

neobdrží, bude účtovaná úplata v plné výši 300 Kč. 

 

V. Osvobození od úplaty 

 

1. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se 

      dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

      dosáhne pátého roku věku (tzn., že zákonní zástupci dětí s povinným předškolním 



      vzděláváním, včetně dětí s odkladem školní docházky, úplatu za vzdělávání  

      nehradí). 

 

2.  Osvobozen od úplaty je v souladu s § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání v platném znění: 

 

a)  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst.2  

      zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), 

 

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

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

      znění zákona č. 366/2011 Sb.), 

 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006  

Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o 

nezaopatřené dítě, nebo  

 

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., ve znění pozdějších předpisů), 

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr. 

 

3. Podle vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání se během letních prázdnin 

úplata za předškolní vzdělávání nehradí. 

 

VI. Splatnost úplaty 

 

1. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc 

následující, a to jak v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem 

na účet školy. V tomto případě se informujte na variabilní symbol pro úhradu úplaty u 

vedoucí školní jídelny. 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolu dodržování směrnice provádí ředitelka školy. 

2. Tato směrnice nabývá účinnost dnem 1.9.2022. 

 

 

 

 

 

V Krásném Dvoře, dne 30.08.2022                                                         Mgr. Ivana Bejčková 

         ředitelka školy 

 

 

 

 


