
Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice, 
příspěvková organizace, Svinošice 1, 679 22 

Svinošice IČ: 0736 80 89 
  

Směrnice o úplatě za předškolní 
vzdělávání dítěte v mateřské škole  

  
Platnost od 1.9.2020 do 31.8.2021 
  
Ředitelka Mateřské školy pod Dubovým kopcem Svinošice, příspěvková organizace podle §123 
odst. 4 zákona číslo 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. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena 
průměrem v místě obvyklém.  
    
Úplatu za předškolní výchovu dítěte v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 400,- Kč a je 
stanovena vždy  měsíčně. Školné  se stanoví k 1.9. příslušného školního roku.   
  

• Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku 
školního roku, který následuje  po dni, kdy dítě dosáhne  pátého roku  věku.  

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

• Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu 
delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část 
výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. V době přerušení 
provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí.  

  
Osvobození od úplaty školného   

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku  v hmotné 
nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb ., o pomoci v hmotné nouzi)  

- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto  dítěti náleží zvýšení 
příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách)  



- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě  
- 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 školy  

Žádost nutno doložit nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci.  

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce, pokud 

ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.   

Bezhotovostní platba na č.ú: 5416672399/0800.   

  

Ředitelka mateřské školy zveřejňuje stanovení částky za úplatu předškolního vzdělávání 
předem na přístupném místě MŠ.   
                                                                                 .    
    
Závěrečná ustanovení   
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 a způsob úhrady.  
   
  
  
Vypracovala:                                                                                                                                   
Mgr. et Mgr. Martina Jančíková    ………………………………………………….  
                                                                         ředitelka MŠ  
  
  
  
   
S účinností od 1. 9. 2020.  
  
Ve Svinošicích dne 30. 6. 2020.  
    
    
                                                                                                                               
  

                                                                                                                              



  

  
  
  
  
  

  

Pokyny k platbě úplaty za předškolní 
vzdělávání  

  

Výše úplaty je stanovena na 400,--Kč, částka je splatná do  

15. dne daného měsíce na účet mateřské školy č.ú: 

5416672399/0800.   

Pro identifikaci platby prosím uveďte variabilní symbol, který 

obdržíte a je platný na celý školní rok. Do zprávy pro příjemce 

jméno dítěte a měsíc (př. Tereza Nováková, 9/2018).  

  

Platbu za říjen je možné spojit s hrazením stravného, potom 

uveďte (Tereza Nováková 9,10/2018). Vždy uvádějte variabilní 

symbol číslo dítěte. 

  

  

  

  

  

  


