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S M Ě R N I C E č. 6
Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole
pro školní rok 2018/19

V Praze dne 1. 9. 2018
Č.j. 18/2017

Podle § 123 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) v platném znění, a podle § 6 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a předpisů souvisejících vydává
ředitelka školy tuto směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) ve školním
roce 2018/19:

Čl. I.
Plátce úplaty
l. Úplatu hradí zákonný zástupce, jehož dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání až do
doby, kdy zahájí povinné předškolní vzdělávání.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje dítěti bezúplatně.
Bezúplatné vzdělávání se vztahuje i na děti s odkladem školní docházky a děti se zdravotním
postižením, které plní povinnou školní docházku.
Čl. II.
Výše úplaty
Výše úplaty je pro školní rok 2018/2019 stanovena dle výše uvedeného § 6 takto:
a) Pro děti přijaté k denní docházce měsíčně částkou 646,- Kč (tj. na dítě maximálně 50 %
skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů bez mzdových nákladů
v uplynulém kalendářním roce).
b) Dojde-li v průběhu školního roku ze závažných důvodů k přerušení řádného poskytování
předškolního vzdělávání po dobu delší než 5 dnů, vzniká nárok na slevu úplaty za každý
den bez provozu o část úplaty.
c) Úplata se nehradí, pokud je v době hlavních prázdnin provoz mateřské školy přerušen
(přerušení provozu oznámí ředitelka 2 měsíce předem).

Čl. III.
Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku
na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy náležitým dokladem.
Čl. IV.
Splatnost úplaty a způsob placení
1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud
na základě důvodné žádosti zákonného zástupce nestanoví ředitelka školy jinak.
2. V případě podání žádosti o osvobození od placení úplaty podle čl. III. je úplata splatná až
dnem právní moci správního rozhodnutí v této věci.
3. Úplata se hradí zpravidla převodem z bankovního účtu, výjimečně na odůvodněnou žádost
plátce v hotovosti v pokladně školy.
Jedná se o paušální platbu, kterou zákonný zástupce platí po celou dobu docházky dítěte
v daném školním roce (bez ohledu na absence dítěte v průběhu tohoto roku). Úplata za
předškolní vzdělávání je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.
4. Případné nedoplatky se řeší osobním jednáním se zákonným zástupcem dítěte s tím, že
opakované neuhrazení úplaty může mít podle v důsledku za následek ukončení
předškolního vzdělávání (§ 35 odst. 1 písm. d).
Tato směrnice je platná od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
Aktualizace: 1. 10. 2018
Mgr. Renata Ležalová
ředitelka školy

