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vzdělávání dítěte v mateřské škole 

 

        

Směrnice nabývá platnosti ode dne:            30.8.2013 
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Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, 
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Ředitel školy na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhlášky MŠMT 

č.14/2005 Sb.  o předškolním vzdělávání v platném znění, vydává tuto směrnici:  

 

                                                                       Čl. 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. 

  

 

Čl. 2 

Plátci 

 

1. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 

jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku dle §1a vyhlášky 14/2005 Sb. o 

předškolním vzdělávání. Vzdělávání dětí, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku a 

vzdělávající se ve třetím ročníku mateřské školy a děti, kterým byl povolen odklad povinné 

školní docházky ve třetím ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, a to dle podmínek 

uvedených v následujícím odstavci. 
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2. Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dle § 123 školského zákona 

2.1 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení 

bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců, dítěti se zdravotním postižením bezúplatně bez časového 

omezení. 

2.2 V případě přijetí dítěte bez zdravotního postižení do posledního ročníku mateřské školy 

(např. nové přijetí v průběhu školního roku, z důvodu přestěhování dítěte), sdělí zákonný 

zástupce dítěte řediteli školy formou čestného prohlášení, zda a po jak dlouhou dobu již bylo 

využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. 

2.3 Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se 

vzdělávání poskytuje za úplatu. Její výše odpovídá základní měsíční výši úplaty stanovené pro 

celodenní provoz. 

 

Čl. 3 

Měsíční výše úplaty 

 

a) Úplata za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem se stanoví dle § 6 vyhl. 

č.14/2005 Sb. vždy na období školního roku od 1.9. do 31.8.  Při stanovení měsíční výše úplaty 

se vychází z údajů o hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Výše úplaty je stanovena ve výši 

50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy za uplynulý 

kalendářní rok připadajících na jedno dítě. Do skutečných neinvestičních nákladů nejsou 

zahrnuty náklady, které byly hrazeny z prostředků státního rozpočtu vyjmenované v § 6, odst. 2 

vyhl. MŠMT č.14/2005 Sb. Měsíční výše úplaty a způsob jejího stanovení je přílohou této 

směrnice. 

 

 

b) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské 

školy, může se ve zbývající době vzdělávat „další dítě“. V souladu s § 34 odst. 9 školského 

zákona se toto dítě nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu 

s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízen. Pro „další 

dítě“ stanoví ředitel školy výši úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní 

provoz. 

 

 

 

Čl. 4 

Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu 

 

1. V případě přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata 

stanovená zákonnému zástupci podle čl. 3 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru 

odpovídajícímu počtu pracovních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu pracovních dnů 

v příslušném měsíci. Pokud bude provoz přerušen na celý kalendářní měsíc, bude úplata 

stanovena jako nulová. 

2. V době školních prázdnin v měsíci červenci a srpnu může ředitel školy snížit měsíční úplatu 

dle skutečné docházky dítěte do mateřské školy na základě žádosti rodičů. 

3. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla zákonným zástupcem uhrazena, bude mu 

odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.   

 

Čl. 5  
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Osvobození od úplaty 

 

1. Osvobozen od úplaty je: 

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (dle § 4 

odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) 

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

péči (dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (dle 

 §   12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče (dle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), 

 

a to pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy a přede dnem splatnosti úplaty podá řediteli 

školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc. 

 

2. Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce předložením originálu písemného 

oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu. 

 

Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 

 

1. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná měsíčně, a to vždy na daný kalendářní měsíc do   

18. dne měsíce.   

2. Ředitel školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jinou dobu 

splatnosti. 

3. Zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní 

účet mateřské školy po přidělení variabilního symbolu v mateřské škole. Pouze ve výjimečných 

případech lze platbu provést hotově do pokladny školy. 

 

 

Čl. 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Ruší se předchozí znění této směrnice platné od 1.9.2012 do 31.8.2013. 

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2013 

 

 

V Frenštátě p.R. dne 30.8.2013 

 

      Ing. Josef Stieborský 

       ředitel 

  


