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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část:  PODMÍNKY ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Č. j.:  

Vypracoval: Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 27. 8. 2012 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3. 9. 2012 

Změny ve směrnici: 8.1.2013; 1.9.2017; 29.6.2022; 
 

V souladu se zákonem č.472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č.  561/04 Sb. (školský zákon)  
a vyhláškou č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání) a vyhláškou č. 43/2006 Sb. stanovuji za 
vzdělávání v mateřské škole při ZŠ a MŠ K. Újezd výši úplaty: 
 
1. Základní částka:     420,- Kč měsíčně, 
 
2. V souladu s §6, odst. 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb. se výše úplaty pro děti, kterým je docházka do 
mateřské školy omezena na nejvýše 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku 
rodičem dítěte, stanovuje na 280,- Kč měsíčně. 
 
3. Splatnost: do 15. dne následujícího kalendářního měsíce (podle §6, odst. 6 vyhlášky 
č.  43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání) 

 
4. Osvobození od úplaty: 
 
V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, 
krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
Dle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 14/2005, § 6, odst. 3), může být 
osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, 
která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, dále zákonný zástupce dítěte, který 
pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi (v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. v platném znění) a tuto 
skutečnost prokáže řediteli školy. Rodiče, kterých se týká možnost osvobození, podají v mateřské 
škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání 
příplatku a to, v případě osvobození, opakovaně vždy za jednotlivé čtvrtletí. O osvobození v 
konkrétních případech rozhoduje ředitel školy, na osvobození není právní nárok. 
 
5. Snížení úplaty za předškolní vzdělávání: 
 

a. zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního 
měsíce, je stanovena úplata částkou 210,- Kč (§6, odst. 4 vyhlášky o předškolním vzdělávání 
č.14/2005 Sb.) – platí pro zákonné zástupce všech dětí bez ohledu na způsob docházky. Tato 
povinnost vzniká zákonným zástupcům dítěte ode dne účinnosti rozhodnutí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání 
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b. v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy delší než 5 pracovních dnů podle § 
3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů je v 
daném kalendářním měsíci úplata stanovena poměrnou částkou podle délky provozu 
 

c. při přerušení provozu mateřské školy v části měsíců  července a srpna je úplata zákonnému 
zástupci stanovena na 210,- Kč v případě, že rodič využije prázdninový provoz MŠ. Ostatní 
zákonní zástupci za červenec a srpen neplatí nic 

 
d. úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o 

osvobození).  Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si 
nedohodnou s ředitelem školy jiný termín, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do 
mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d) 

6. Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelem školy pověřen zástupce ředitele. 
2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 
3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 8. 1. 2013. 
4. Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9.2017. 
5. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9.2017. 

 
 
V Kamenném Újezdě, dne 29. 6. 2022 
 
Mgr. Roman Rozkošný v.r. 
ředitel školy 


