
  

Mateřská škola Vážany 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Vážany č.p. 20, psč: 687 37, 

tel: 572 593 637, e-mail: msvazany@uhedu.cz, IČO: 70997080 
  

1 
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OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

 
 

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 
1. Přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. 
2. O zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. 
3. Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho 

zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto 
směrnicí. 

 
 

2. STANOVENÍ A SPLATNOST ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 
 

1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy 
na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. 
června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty 
zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 

2. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. 
3. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku. 
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4. Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních 
nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata 
stanoví. 

5. Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních 
neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které 
připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním 
roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na 
jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. 

6. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se 
vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na 
poskytování školního stravování. 

7. Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých 
k předškolnímu vzdělávání. 

8. Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, 
pokud 
- mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,  
- jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu, 
- jsou azylanty, 
- jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany, 
- jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné 

ochrany. 
9. Na školní rok stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v 

mateřské škole ve výši 300,- Kč/kalendářní měsíc. 
10. Děti, které v daném školním roce dosáhnou věku 5 let do 31. 8., úplatu za předškolní 

vzdělávání nehradí a to až do doby, než zahájí povinnou školní docházku. 
11. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se v daném školním roce vzdělávají 

bezúplatně. 
 

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 
 

1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne předcházejícího kalendářního 
měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost 
úplaty. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet MŠ 863941880277/0100. 

2. Jestliže  
- zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,  
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na 

péči, 
- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 
- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče 
a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, přede dnem splatnosti úplaty podá ředitelce 
školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost 
úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitelky školy o  osvobození od úplaty. 

3. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném 
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín 
úhrady. 
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3. ZVLÁŠTNÍ VÝŠE ÚPLATY ŠKOLY PO DOBU DELŠÍ NEŽ 5 
VYUČOVACÍCH DNŮ V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI, 

STANOVENÁ PRO PŘÍPAD OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ 
PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
1. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty způsobem obdobným stanovení běžné výše 

úplaty a zveřejní ji na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před 
přerušením nebo omezením provozu mateřské školy (týká se měsíců července a srpna), 
v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky školy o přerušení nebo 
omezení provozu. 

2. Výše úplaty odpovídá rozsahu omezení nebo přerušení provozu.  
3. Zvláštní výše úplaty se stanoví pro všechny děti v mateřské škole. 
 

 

4. SNÍŽENÍ A PROMINUTÍ ÚPLATY (OSVOBOZENÍ OD 
ÚPLATY) ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
1. Ředitelka mateřské školy je oprávněna rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za 

předškolní vzdělávání zejména v následujících případech, jimiž se vymezuje sociální 
znevýhodnění: 
- jedná-li se o dítě z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředím nebo 

dítě ohrožené rizikovým chováním, 
- jedná-li se o dítě s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, 
- jedná-li se o dítě s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a 

účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky.  
2. Ředitelka školy je oprávněna rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní 

vzdělávání dítěte se zdravotním postižením. 
3. Úplatu lze snížit i v jiných případech. Záleží na uvážení ředitelky, které ovšem musí být 

podloženo skutkovými zjištěními v řízení o snížení nebo prominutí úplaty. 
4. Ředitelka školy je povinna osvobodit od úplaty 

- zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,  
- zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku 

na péči, 
- rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 
- fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče, 
pokud ředitelce tuto skutečnost prokáže předložením písemného oznámení, popřípadě 
rozhodnutí (resp. jeho úředně ověřené kopie), které mu vydal příslušný orgán. Pokud 
zákonný zástupce nepředloží ředitelce mateřské školy tento doklad, nemusí být od 
úplaty osvobozen. 

5. Pokud zákonný zástupce dítěte již úplatu v příslušném kalendářním měsíci uhradil, 
jedná se o úplatu podle práva, protože v době její úhrady nebyly splněny podmínky pro 
osvobození. Mateřská škola proto takovou úplatu nemusí zákonnému zástupci vracet. 

6. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem 
ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane 
splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. 
Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o  
 



  

Mateřská škola Vážany 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Vážany č.p. 20, psč: 687 37, 

tel: 572 593 637, e-mail: msvazany@uhedu.cz, IČO: 70997080 
  

4 
 

7. osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce 
povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o osvobození 
vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane. 

8. Skutečnost, že pobírá dávky pěstounské péče, prokáže fyzická osoba písemným 
oznámením (popř. rozhodnutím) o tom, že jí byla dávka přiznána, vydaným orgánem 
státní sociální podpory, avšak bez stanovení období, na něž se dávka přiznává. 
Rozhodnutí, na jakou dobu osvobodit od úplaty, záleží na úvaze ředitelky mateřské 
školy. 

9. V ostatních případech není ředitelka povinna úplatu prominout (osvobodit od ní), je 
však oprávněna ji snížit. 

10. Údaj o snížení nebo o osvobození od úplaty je veden v dokumentaci žáka.  
 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy a je účinná od 1. 9. 2020 
2. Směrnice je přístupná zákonným zástupcům v šatně MŠ a na webových stránkách školy. 
 
 
 
 
 
Ve Vážanech 18. 6. 2020    ………………………………………… 

          Alžběta Hrančíková, Dis. 
                                                                                                    ředitelka školy 

 
 
 
 

Zaměstnanci byli se směrnicí - úplata za předškolní vzdělávání seznámeni: 

 

 

 

Alžběta Hrančíková, Dis., ředitelka MŠ  

Denisa Fabíková, učitelka MŠ  

Jana Mudráková, školnice  
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STANOVENÍ ÚPLATY 
 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 
 
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
 
 

stanovuji 
 
výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto: 
 
1.  děti starší 2 let  neomezená celodenní docházka 300,- Kč 
    

    
    
2.  děti 5 leté 

 
děti, které dosáhnou věku 5let do 
31.8.2019 úplatu za předškolní 
vzdělávání nehradí a to až do 
doby, než zahájí povinnou školní 
docházku 
 
 
 

0,- Kč 

3.  děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

pro školní rok 2019/2020 
vzdělávají bezúplatně 

0,- Kč 

 
 
 
 

   

4.  omezení, přerušení provozu přerušení provozu v měsíci 
červenec a srpen delší než 5 
vyučovacích dní v měsíci 

150,- Kč   

 
 
 
 
 
 
Ve Vážanech 18. 6. 2020    ………………………………………… 

          Alžběta Hrančíková, Dis. 
      ředitelka školy 

 
 


