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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část:  SMĚRNICE O VYBÍRÁNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ  

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak ZŠ a MŠ S5/0239/2023      A.1.4             V5  

Vypracovala: Ing. Alena Vašáková 

Schválila: Ing. Alena Vašáková 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 24. 5. 2023 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2023 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

Obsah: 

I. Plátci úplaty  

II. Použití úplaty  

III. Výše úplaty 

IV. Platby úplaty 

V. Společná a závěrečná ustanovení 

 Ředitelka Základní školy a mateřské školy Svitavy, Sokolovská 1 na základě § 123 

zákona 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání a vyhlášky č. 214 / 2012 Sb., o předškolním vzdělávání v platných zněních vydává 

tuto vnitřní směrnici. Směrnice je vydána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 

2016/679 – GDPR o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů. 

 Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole tvoří základní částka stanovená  

ředitelkou školy na začátku školního roku, či v případě změny zákonů. 

I. Plátci úplaty 

1. Příspěvek platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte, které je do mateřské školy přijato. 
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II. Použití úplaty  

1. Mateřská škola použije úplatu výhradně na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na 

předškolní vzdělávání dětí. 

 

III. Výše úplaty 

1. Výše úplaty je stanovena základní měsíční částkou: 900 Kč na dítě, § 123 zákona č. 

561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění. 

2. Vzdělávání v mateřské škole zřizované obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, § 123 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění. 

3. Osvobozen od úplaty je:   

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

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

příspěvku na péči 

c) rodič, kterému náleží zvýšený příspěvek 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 ředitelce mateřské školy, § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. 

4. V případě omluvené nepřítomnosti dítěte v mateřské škole v délce celého kalendářního 

měsíce (mimo hlavní prázdniny) a na základě žádosti zákonného zástupce je stanovena 

výše úplaty ve výši  2/3 základní částky dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání v platném znění, za kalendářní měsíc, což činí 600 Kč. 

5. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

v platném znění, nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole je stanovena výše úplaty za 

kalendářní měsíc ve výši  2/3 základní částky dle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání v platném znění, což činí 600 Kč. 

6. Pokud má mateřská škola omezen nebo přerušen provoz po dobu delší než 5 vyučovacích 

dnů kromě hlavních prázdnin, úplata je stanovena poměrnou částí celkové výše úplaty 

odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou 
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výši úplaty je povinen ředitel zveřejnit neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení 

provozu. 

7. V době, kdy je škola v době hlavních prázdnin otevřena a dítě ji nenavštěvuje celý měsíc, 

je stanovena úplata ve výši 300 Kč.  

8. V době hlavních prázdnin je škola uzavřena vždy na jeden měsíc a v této době je 

stanovena úplata ve výši 0 Kč. 

O snížení úplaty rozhodne ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.  

 

IV. Platby úplaty 

1. Úplata za předškolní vzdělávání je placena bezhotovostně do 15. dne v daném měsíci na 

účet školy. 

2. Při nezaplacení úplaty do 3 měsíců může být po písemném upozornění ředitelkou školy 

ukončena docházka dítěte do mateřské školy dle § 35, odst. 1d) zákona č. 561/2004 Sb., 

(školský zákon) v platném znění. 

3. Funguje-li MŠ jako náhradní, úplata za přijaté dítě je vybírána nejpozději 1. den nástupu do 

MŠ učitelkou oddělení, do kterého je dítě přiděleno, nebo může být zaslána na účet školy. 

Učitelka předá vybrané úplaty se jmenným seznamem pokladníkovi školy. 

 

VI. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Za dodržování tohoto vnitřního předpisu a vyřízení žádostí je odpovědná zástupkyně ředitele 

školy pro MŠ. 

2. Za výběr úplaty za vzdělávání je odpovědná účetní školy. 

3. Za soulad vnitřního předpisu o úplatě za vzdělávání dle platných zákonů je odpovědná 

ředitelka školy, která provádí kontrolu jeho dodržování.  

4. Vnitřní předpis o úplatě za vzdělávání nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023. 

 

Ve Svitavách 24. 5. 2023               Ing. Alena Vašáková 

            ředitelka školy v z. 

         


		2023-05-24T13:23:49+0200
	Ing. Alena Vašáková




