
 

Mateřská škola Zahrádka Říčany, příspěvková organizace 
Labská 2577/6, 251 01 – Říčany, IČO  03287491 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za p ředškolní vzd ělávání dít ěte 
  

  
Vypracoval: Bc. Pavlína Matoušková, ředitelka školy 
Schválila: Bc. Pavlína Matoušková , ředitelka školy 
Předpis nabývá účinnosti dne: 
Aktualizace č. j.  308/2016 

1. 9. 2016 

 
 
 
Obsah: 
 
Čl. 1  Úvodní ustanovení 
Čl. 2 Plátci 
Čl. 3 Základní částka úplaty 
Čl. 4 Snížení úplaty v případě přerušení provozu 
Čl. 5 Prokázání nároku na osvobození od úplaty 
Čl. 6 Snížení základní částky úplaty 
Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty 
Čl. 8 Přechodná ustanovení 
Čl. 9 Závěrečná ustanovení 
 
 
Zpracovala Bc.  Pavlína Matoušková, ředitelka školy   
 
Projednáno  se zřizovatelem 
 
Ředitelka mateřské školy Zahrádka Říčany, okres Praha východ, vydává v souladu 
s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 
vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 v platném znění pro pracoviště MŠ Zahrádka Říčany, tuto 
směrnici: 
 
Čl. 1 
Úvodní ustanovení 
 
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále 
jen „úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 
 
 
 
 



Čl. 2 
Plátci 
 
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním a druhém ročníku. Vzdělávání v posledním 
ročníku mateřské školy, zřizované státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí se poskytuje 
dítěti bezúplatně, po dobu nejvýše jednoho školního roku.   Bezúplatnost předškolního 
vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním 
ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na jeden 
školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9.  
 
 
Čl. 3 
 
Základní částka úplaty 
 
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 
2016/2017 (tj. období od 1.9.2015 do 31. 8. 2016 činí 1429,- Kč za jeden kalendářní 
měsíc pro všechny děti uvedené v čl. 2 této směrnice, pro děti s celodenní docházkou. 
Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných 
měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou 
přímých nákladů na vzdělávání, poskytnutých mateřské škole ze státního rozpočtu. 
Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 
stanoví pro všechny děti v mateřské škole stejně. 
 
 
 
Čl. 4 
Snížení úplaty v případě přerušení provozu 
 
 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 
§3po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka MŠ výši úplaty, která 
nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo 
přerušení provozu mateřské školy. Ředitelka mateřské školy dle § 3 vyhlášky MŠMT č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů zveřejní informaci 
o omezení nebo přerušení v měsíci červenci nebo srpnu na přístupném místě ve škole 
nejméně 2 měsíce předem. 
 
 
 
Pokud v měsíci červenci a srpnu bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen, 
měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanoví ředitelka tak, že se výše 
úplaty bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu provozních dnů. Po závazném 
přihlášení na prázdninový provoz hradí zákonný zástupce celou částku vypočítané 
úplaty, nezávisle na skutečné docházce dítěte v tomto období.  Za další období letních 
prázdnin, pokud provoz školy nebude, se úplata nehradí. V době vánočních prázdnin 
není provoz mateřské školy přerušen více než 5 pracovních dnů, tudíž se úplata za měsíc 
prosinec nesnižuje.  



 
 
Čl. 5 
Prokázání nároku na osvobození od úplaty 
 
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle 
§ 20 až § 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Dále 
bude od úplaty osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky 
pěstounské péče v souladu s § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře v platném znění. 
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, 
požádá-li o to písemně ředitelku školy předloží ve stanoveném termínu žádost o 
osvobození od úplaty s potvrzením o pobírání sociálního příplatku 
 
 
Čl. 6 
Snížení základní částky úplaty  
 
Zákonnému zástupci dítěte,  kterému je  délka docházky do mateřské školy omezena na 
základě dohody na dobu nejvýše 4 hodin denně v kalendářním měsíci z důvodu pobírání 
rodičovského příspěvku rodičem dítěte, je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3 
stanovené základní částky. 
(Zákonný zástupce předloží ředitelce MŠ ve stanoveném termínu doklad o pobírání 
rodičovského příspěvku) 
 
V kalendářním měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 let věku, nelze výši úplaty kombinovat. 
Přesáhne-li tedy v některém vyučovacím dni v daném kalendářním měsíci docházka 
dítěte do  MŠ 4 hodiny, použije se výše úplaty stanovená pro celodenní provoz. 
 
Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní 
částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí a hradí se v plném 
rozsahu. 
 
V případě ukončení docházky  v průběhu či na začátku aktuálního měsíce, se úplata 
nepromíjí a hradí v plné výši. Výjimku může stanovit pouze ředitelka na základě 
individuální   situace rodiny. V případě, že bude dítě přijato po  během měsíce, může být  
úplata za aktuální měsíc upravena ředitelkou školy. 
 
 
Čl. 7 
Podmínky splatnosti úplaty  
 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce na 
běžný účet školy  . Na základě dohody s ředitelkou, je možné hradit úplatu v hotovosti u 
hospodářky školy. Každému dítěti je přidělen variabilní symbol, který musí být uveden 
na potvrzení nebo při převodu z účtu. 
 
Čl. 8 
Přechodná ustanovení 



 
Každému nově přijatému dítěti do MŠ v průběhu příslušného školního roku bude 
přidělen nový variabilní symbol neprodleně. Dětem přijatým do MŠ po zápisu bude 
variabilní symbol přidělen v den nástupu.  
Pokud dětí ukončí předškolní vzdělávání v průběhu měsíce, částka za úplatu v tomto 
období se nevrací.  V případě uvolnění  kapacity během roku se přijímají děti k danému   
měsíci a hradí se celá částka úplaty. 
 
Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 
 
Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ a dále pro všechny zákonné 
zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v nadepsané škole a nabývá účinnosti 
dnem podpisu 
 
 

Bc. Pavlína Matoušková  
ředitelka školy 

V Říčanech 1. 9. 2016 
  
 


