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Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) 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. Směrnice je součástí organizačního řádu 

školy.  

Ředitelka ZŠ a MŠ Suchá Loz v souladu se zákonem 561/2004, § 123Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a 

§ 6 odst. 1 až 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů 

                                                          stanovuje 

         výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021  na 

                                                             350 Kč 
 

 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti 

zákonného zástupce dítěte. 

 

 Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. 

 

 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. 

 

 Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. pět a více let a 

předškolní vzdělávání je pro ně povinné, mají toto bezúplatné (§ 123, odst. 2, školský 

zákon, v platném znění).  
 

 Bezúplatné vzdělávání platí i pro děti s odkladem povinné školní docházky (§ 123, 

školský zákon, v platném znění). Předškolní vzdělávání zůstává nadále povinné.  



 Výše uvedené ustanovení § 123 odst. 2 se vztahuje na děti bez zdravotního 

postižení navštěvující MŠ zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona, v platném 

znění) se v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně. 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 je 

stanovena na 350 Kč měsíčně (vyhláška č. 43, § 6, odst. 2, v platném znění).  

 

 Úplata za daný měsíc je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce (např. do 15. září  

za září), jinak dle dohody s ředitelkou školy. Platba úplaty za předškolní vzdělávání 

probíhá hotově nebo příkazem z účtu ve prospěch uvedené organizace:  

86 – 3950230217/0100 

 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne daného měsíce (např. 

do 15. září za měsíc září), pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným 

zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. 

 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 mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný 

kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí 

ředitelky mateřské školy o  prominutí nebo snížení úplaty. 
 

5) § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 
Sb.  
6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.  
7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., v platném znění.“.  

 

 Zákonní zástupci dítěte, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost o osvobození 

na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost aktuálním potvrzením. V případě 

pobírání opakující se dávky hmotné nouze se osvobození vztahuje vždy na dobu 

jednoho kalendářního měsíce. 

 

 O osvobození v konkrétních případech rozhoduje vždy ředitelka MŠ (školský zákon, 

§ 165, odst. 2, písm. i ve znění pozdějších znění). 

 

 Zákonným zástupcům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do MŠ ze závažných 

důvodů, bude výše úplaty snížena na polovinu, na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců ředitelce školy. 

 

 Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu 

mateřské školy ve stejné měsíční výši.  

 

 Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu 

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



stanoví ve výši úplaty ředitelka MŠ, nejvýše však ve výši odpovídající  2/3 výše 

úplaty v příslušném provozu. 

 

 Zákonný zástupce dítěte, které nastoupí do MŠ až v průběhu školního roku, má 

stanovenou úplatu také ve výši 350 Kč měsíčně, a to od 1. září 2020 do nástupu dítěte 

do MŠ. 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí  

o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a zákonní 

zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit 

docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d, školský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů). 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu je určena na polovinu 

stanovené částky tj. 175 Kč a omluvené děti za tyto měsíce úplatu za předškolní 

vzdělávání neplatí. 

 

 Výši úplaty stanoví ředitelka školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na 

informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního 

roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, 

oznámí ředitelka MŠ stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 

 

 Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské 

škole. 

 

 

V Suché Lozi 24. 6. 2020                            …………………………… 

              Mgr. Hana Máčalová 

                   ředitelka školy 
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