
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a 

796 01 Prostějov,  582 351664, IČO 47922435 

Směrnice č. 18     

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 1/2021 

 Spisový znak: 2.1 Skartační znak: A 10 

Vypracoval: Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka školy  

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021 

Pozn. změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 

1. Obecná ustanovení 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. 

 

Mateřská škola jako právnická osoba zřízená obcí, se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání 

řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému 

zákonu tj. vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

 

2. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání 

 
a) Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti 

zákonného zástupce dítěte. 

b) O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. 

c) 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. 

d) O odhlašování dětí z předškolního vzdělávání informují zákonní zástupci ředitelku 

školy písemně. 

 

3. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 

 
3.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

 

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka školy na období 

školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole. V případě přijetí dítěte k 



předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši 

úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.  

 

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.  

 

c) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku a pro všechny děti 

v tomtéž druhu provozu mateřské školy je ve stejné měsíční výši. 

 

d) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 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 uvedený nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity 

finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. 

 

e) 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. 

 

f) Pro dítě, které se v souladu s § 34, odst, 10, ŠZ nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole 

pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol, 

stanoví výši úplaty ředitel školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 úplaty v příslušném 

provozu. 

 

g) 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 požívajícím i dočasné 

ochrany. 

h) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy dle  

§ 3, vyhl. 14/2005 Sb. v platném znění, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel 

mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle 

provozu mateřské školy. 

 

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 

550,00 Kč (trvá do změny podmínek). 

 

2.2 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 

 

a) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne (kalendářního dne) stávajícího měsíce, pokud 

ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Jestliže 

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení 

docházky předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst. 1d. 

 

b) Jestliže 

▪ zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku v pomoci v hmotné nouzi, 

▪ zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na 

péči, 



a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy a přede dnem splatnosti úplaty podá ředitelce školy 

žádost o osvobození od úplaty za příslušné období (HN za příslušný kalendářní měsíc, PP 

1x čtvrtletně) nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské 

školy o této žádosti nabude právní moci. 

 

 

Směrnice č. 18 Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole k 1. 9. 2020 

se nahrazuje směrnicí č. 18 k 1. 9. 2021. 

 

. 

V Prostějově dne 26. 4. 2021 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Bittnerová, v.r. 

ředitelka MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a 

 

 

 


