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VNITŘNÍ SMĚRNICE 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Ředitel Základní a mateřské školy Ivaň, příspěvkové organizace (dále jen mateřská 
škola) stanovil dne 1.9.2015 podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou vnitřní směrnici o 
úplatě za předškolní vzdělávání. 

 

1. Základní ustanovení 

 Tato závazná vnitřní směrnice stanoví povinnost zákonnému zástupci dítěte hradit 
úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“), její výši, splatnost a další podmínky. 

 

2. Plátce úplaty 

 Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje mateřskou školu. Základní 
částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního 
roku. 

 

3. Výše úplaty 

 Výše úplaty je stanovena na 280,- Kč za kalendářní měsíc za jedno dítě. 

 

4. Splatnost úplaty 

 Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou 
osobou řediteli základní a mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný 
kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v bodě 5, písmeno b), nenastane splatnost úplaty 
dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele základní a mateřské školy o této žádosti nabude 
právní moci. 

 

5. Osvobození a úlevy od úplaty 

a) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, nejvýše však 
12 měsíců. Týká se dětí, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního 
roku dovrší 6 let věku.  



Zákonní zástupci dětí, kterým ředitel ZŠ vydal rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, 
a které již vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ, jsou povinni úplatu počínaje 
novým školním rokem opět hradit.  

V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. nové přijetí v průběhu školního roku, 
změna školy z důvodu přestěhování dítěte apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte formou 
čestného prohlášení řediteli MŠ, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné 
vzdělávání v posledním ročníku MŠ.  

b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, které pobírá sociální příplatek, nebo 
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky 
pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli základní a mateřské školy. 

c) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy po dobu delší než 
5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše 
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Takto stanovenou výši úplaty 
zveřejní ředitel nejpozději dva měsíce předem před přerušením nebo omezením provozu. 

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci 
nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. 

 

6. Sankční ustanovení 

 Ředitel základní a 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 ve 
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady. 

 

7. Účinnost 

Tato vnitřní směrnice je platná od 1. 9. 2015. 

 

 

 

 

 

 

…………….…………………………………………… 

Mgr. Miloš Pavlů, ředitel ZŠ a MŠ Ivaň 


