
 

 
 
 

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, 
příspěvková organizace  

 

 
 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 
dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty 

 
 
 
Vydal: Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10  
  
Schválila: Ředitelka školy – Iva Širůčková 
  
Účinnost: Od 1. září 2021  
  
Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Letovice, Čapkova 802/10 
Pořadové číslo: MŠČ/811/2021 
Změny:  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Ředitelka mateřské školy Letovice Čapkova 80210, okres Blansko, příspěvková organizace, podle s § 
123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, (školský zákon) a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vydává směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání v 
mateřské škole. 

 
• Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 

• Dětem s odkladem školní docházky je poskytováno vzdělávání v mateřské škole bezúplatně po dobu 
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

• Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního 
měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje. 

Čl. 2 

Plátci 
  

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním 
nebo druhém ročníku mateřské školy.  
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Čl. 3 

Měsíční výše úplaty 
 

(1) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí  
700,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.  

(2) Měsíční výše úplaty pro děti, jejichž docházka do mateřské školy je polodenní (dle dohody uzavřené 
mezi mateřskou školou a zákonným zástupcem dítěte) činí  
467,- Kč za příslušný kalendářní měsíc (2/3 celé úplaty). 

 
Čl. 4 

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 
(1) V měsíci červenci a srpnu bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. Měsíční výši úplaty za 

předškolní vzdělávání dítěte stanoví ředitelka tak, že se výše úplaty bude krátit v poměru 
odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů 
v měsíci červenci a srpnu a bude činit: 

 
a)      Ve třídách s celodenním provozem: 
červenec 700,- / … celkových vyučovacích dnů * počet vyučovacích v červenci 
srpen       700,- / … celkových vyučovacích dnů * počet vyučovacích v srpnu 
 
b) U dětí s polodenní docházkou:    
červenec  467,-/ … celkových vyučovacích dnů * počet vyučovacích v červenci 
srpen  467,- / …celkových vyučovacích dnů * počet vyučovacích v srpnu 
 
c) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, které v měsíci červenci nebo srpnu 
nebude do MŠ docházet ani jeden den příslušného měsíce stanoví ředitelka ve výši 0,- Kč. 
 

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. 

 
(2) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných 

kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata 
stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu 
počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném 
kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na obvyklém 
místě ve školce – při vstupu do MŠ neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu. 
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Čl. 5 
 

Osvobození od úplaty 
 

(1) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy po dobu nejvýše jednoho školního roku. 
(2) Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona 

č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). 
(3) Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 

odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách). 
(4) Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě. 
(5) Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 

(zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto 
skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

(6) Žádost nutno doložit nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci. 
 

Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 
 

(1) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem  
činí 700 Kč. 

(2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost 
a formu úplaty. 

(3) Plátce uhradí úplatu bezhotovostní trvalým příkazem v bance do 15. dne kalendářního měsíce na účet 
mateřské školy: 86-1162230217/0100. Trvalý příkaz musí mít označení „školné a jméno dítěte“. 
Trvalý příkaz se zřizuje na období září – červen, popřípadě červenec a srpen daného školního roku. 

 
         Čl. 7 

          Závěrečná ustanovení 
 

(1) Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte 
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí 
úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín 
úhrady. 

(2) Tento vnitřní předpis nahrazuje předpis účinný od 1. září 2020. 
(3) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. září 2021. 

 
 
 
 
 
 
 V Letovicích  dne 04. 06. 2021                                                          ……………………………………………….. 
                                                                                                                                             Iva Širůčková 
                                                                                                                                              ředitelka MŠ 
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