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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění a § 6 vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole při Základní 

škole a Mateřské škole Žalany (dále je „úplata“), možnost osvobození od úplaty a podmínky 

splatnosti úplaty. 

 

Čl. 2 

Plátci 

 

1. Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole, jehož vzdělávání probíhá: 

 v prvním a druhém ročníku mateřské školy, 

2. Vzdělávání v mateřské škole se podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, platném znění, poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

 

 



Čl. 3 

Základní částka úplaty 

 

1. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy ve stejné výši 

240,-Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2019/2020.  

2. Výpočet základní částky úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanoven 

v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

v platném znění. 

 

Čl. 4 

Snížení úplaty 

 

1. 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 pro účely posouzení souladu 

s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, 

stanoví v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění, výši úplaty ředitel mateřské školy ve výši odpovídající 2/3 

výše úplaty v příslušném provozu. Výše úplaty činí 160,-Kč na příslušný kalendářní měsíc 

pro školní rok 2019/2020. 

 

Čl. 5 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

 

1. Na základě písemné žádosti doručené řediteli Základní školy a Mateřské školy Žalany lze 

v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

v platném znění, osvobodit plátce od úplaty za předškolní vzdělávání. Osvobozen od 

úplaty je: 

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

(podle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném 

znění), 

 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči (podle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění), 

 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (podle § 12 odst. 1 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) z důvodu péče nezaopatřené 

dítě,  

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

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

v platném znění), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

2. Pobírání opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšeného příspěvku na péči 

nezaopatřeného dítěte nebo dávky pěstounské péče musí plátce prokazatelně doložit 

k žádosti.  

3. Ředitel školy vždy ověří údaje v žádosti. 

4. V případě prokázání nároku na osvobození od úplaty vydá ředitel školy plátcům písemné 

rozhodnutí osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. 

 

 

 

 

 



Čl. 6 

Splatnost úplaty 

 

1. Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne 

příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se zákonnými zástupci 

dítěte jinou splatnost úplaty.  

2. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána řediteli školy žádost o osvobození od 

úplaty za příslušný kalendářní měsíc zákonným zástupcem dítěte, který pobírá dávku 

pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti 

náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 

z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje 

a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže 

řediteli školy, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele školy 

o této záležitosti nabude právní moci. 

 

 

Čl. 7 

Úplata v době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy 

 

1. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy 

v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

v platném znění, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, 

která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty podle č. 3, odst. 2) odpovídající rozsahu 

omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. 

2. O výši úplaty budou zákonní zástupci informováni na veřejně přístupném místě nejpozději 

2 měsíce předem nebo neprodleně po rozhodnutí ředitele školy. 

 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelem školy pověřen zaměstnanec: 

vedoucí učitelka MŠ. 

2. Touto směrnicí se ruší Směrnice č. j. 2018MS/01 ze dne 26. 4. 2018. 

3. Směrnice nabývá účinnosti ode dne 1. 9. 2019. 

 

 

 

 

 

   Mgr. Lukáš Šimon 

                                                                                                                              ředitel školy 

 

 

V Žalanech dne 26. 4. 2019 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2019/2020 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY 

RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY 

 

Příloha č. 1 

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Žalany, podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 

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

(školský zákon), v platném znění, pro mateřskou školu 

stanovuje 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto: 

a) celodenní docházka (i nevyužitá)       240,- Kč 

b) polodenní docházka (každodenní docházka jen na 4 hodiny nebo 5 

kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání 

rodičovského příspěvku) 

 

      160,- Kč 

 

c) vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 

roku věku.  

 

 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného 

zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

 

 

 

                     Mgr. Lukáš Šimon 

                                                                                                                              ředitel školy 

 

 

 

V Žalanech dne 26. 4. 2019 

 

 

 

Vyvěšeno: 26. 4. 2019 

Sejmuto:    31. 8. 2019 


