
 

Obsah: 

Čl. 1  Úvodní ustanovení 

Čl. 2 Plátci 

Čl. 3 Základní částka úplaty 

Čl. 4 Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

Čl. 5 Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

Čl. 6 Snížení základní částky úplaty  

Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty 

Čl. 8 Závěrečná ustanovení 

 

Ředitelka mateřské školy Mukařov (dále jen školy) vydává v souladu s ustanovením § 123 

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

vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT ČR 

č. 43/2006 v platném znění a v souladu se zákonem č.472/2011Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, tuto směrnici: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

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

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

 

Čl. 2 

Plátci 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí (vzdělávání 

předškolních dětí) se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. /účinnost zákona 

č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,/školský zákon/,ve znění pozdějších 

předpisů/. 

 

Čl. 3 

Základní částka úplaty 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 

2022/2023 (tj. období od 1.9.2021 do 31. 8. 2023 činí 750- Kč za jeden kalendářní měsíc.  

 

Čl. 4 

Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy 

po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 

po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která 

nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, 

odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou 

výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to 

nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 
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1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o 

přerušení nebo omezení provozu. 

Obdobně postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení 

provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem 

informuje zákonné zástupce. 

 

Čl. 5 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 

20 až § 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Dále bude od 

úplaty osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče 

v souladu s § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, 

požádá-li o to písemně ředitelku školy a výše uvedené skutečnosti v čl. 5 jí prokáže. Žádosti 

lze podávat přímo ředitelce školy nebo prostřednictvím učitelek na jednotlivých třídách. 

 

Čl. 6 

Snížení základní částky úplaty  

Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní 

částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí. 

 

Čl. 7 

Podmínky splatnosti úplaty  

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne každého měsíce na účet školy převodem 

z účtu. Do zprávy pro příjemce uvede plátce jméno dítěte, variabilní symbol, specifický 

symbol. Pokud zákonný zástupce neuhradí opakovaně úplatu za vzdělávání a stravování 

v mateřské škole ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání. 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu 

vzdělávání v Mateřské škole Mukařov a nabývá účinnosti dnem 1.9.2022. 

 

V Mukařově dne 1.9.2022                             Mgr. Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ 

 

 


