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SMĚRNICE - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Obecná ustanovení 

Mateřská škola se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 

 

1. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitel školy na období školního 

roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího 

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

vedoucí učitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční, stanovuje se na období školního roku. 

c) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování. 

 

2. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce  

 

3. Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Kašperské Hory a MŠ Soběšice se 

 

od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 stanovuje ve výši 200,- Kč. 

 

4. Úplata za vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 

5. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po 

dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu 

delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou 

část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo 

přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen 

zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením 

provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí 

ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. 

 

6. 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, nebo 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

 

 

V Kašperských Horách dne 8. 6. 2021                                  ………………………………  

                                                                                                      Mgr. Richard Nový – ředitel 


