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Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Č.j. 1.10. /2021
Článek I.
Legislativní rámec
Směrnice byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 472/2011 Sb., kterým
byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., zákonem , vyhláškou č. 14/2004 Sb. a vyhláškou 43/2006
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Článek II.
Předmět směrnice
Tato směrnice stanovuje základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte (dále jen
úplata), podmínky osvobození od platby úplaty, snížení, prominutí a splatnost úplaty.

Článek III.
Výše úplaty
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji
na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V
případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka
mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.
Článek IV.
Snížení nebo prominutí platby úplaty
Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka
mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 o 50 %, pokud dítě nedocházelo do
mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. Pokud již úplat za příslušný
kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu příslušná výše úplaty vrácena. Mimo 12. měsíc
v roce, mohou zákonní zástupci požádat o snížení se zpětnou platností. V prosinci mohou zákonní
zástupci podat žádost o snížení nejpozději do posledního dne v tomto měsíci.
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Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší
než5 vyučovacích dnů, ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou
část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy Podle § 3
odst. 1 vyhlášky 14/2005 lze provoz MŠ omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu,
popřípadě v obou měsících. V tomto případě je podle § 6 odst. 5 úplata snížena na 0,- Kč, pokud
dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. z důvodu sociálního znevýhodnění dítěte je
v pravomoci ředitelky školy snížit nebo prominout úplatu za předškolní vzdělávání na základě
podané žádosti zákonným zástupcem.
Ředitelka mateřské školy je oprávněna rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za
předškolní vzdělávání zejména v následujících případech, jimiž se v § 16 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb. vymezuje sociální znevýhodnění:
- jedná-li se o dítě z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředím nebo dítě
ohrožené sociálně patologickými jevy,
- jedná-li se o dítě s nařízenou ústavní výchovou,
- jedná-li se o dítě s postavením azylanta nebo účastníka řízení o udělení azylu na území České
republiky podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
Po správním uvážení ředitelky školy, které bude podloženo skutkovými zjištěními v řízení o
snížení nebo prominutí úplaty lze úplatu snížit i v případech, které nejsou v § 123 odst. 4, resp. §
16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. výslovně uvedeny.

Článek V.
Osvobození od platby úplaty
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) § 123 odst. 2 tohoto zákona, který stanovuje bezúplatnost od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku v mateřských
školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Uvedený § 123 je v novelizovaném
znění účinný od 1. září 2017.
Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání § 6 odst. 6 vymezuje, že osvobozen od úplaty
je:
a) 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, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,)
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
(§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
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d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost
prokáže řediteli mateřské školy.
Osvobození od platby úplaty proběhne na základě písemné žádosti, kterou je nutno
vyzvednout v MŠ a podat do konce měsíce, jehož se platba týká. Mimo 12. měsíc v roce, mohou
zákonní zástupci požádat o osvobození se zpětnou platností, nejvíce však o jeden měsíc.
Osvobození od platby úplaty se vydává od 01. 01. do 30. 06. a od 01. 09. do 31. 12.
příslušného kalendářního roku. Platnost rozhodnutí je podmíněna dokladováním o pobírání
sociálního příplatku, pokud ředitelka školy nerozhodla jinak. Žadatel je povinen do 8 dnů oznámit
ředitelce MŠ, že došlo ke změně stanovených podmínek k vyhovění žádosti o prominutí úplaty za
vzdělání a školské služby.
Vzhledem k tomu, že podle § 34 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb. jsou v měsících červenci a
srpnu přijímány do mateřské školy děti z jiné mateřské školy a ředitelka mateřské školy je povinná
zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený
počet dětí, rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty individuálně na základě žádosti
s odůvodněním.

Článek VI.
Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. Plátce
uhradí úplatu bankovním převodem na účet organizace nejpozději k 15. dni v měsíci. V případě že
ZZ nemají zřízený účet, mohou zaplatit složenkou na účet organizace nebo provést platbu
v hotovosti.

Jestliže zákonný zástupce opakovaně úplatu za vzdělávání neuhradí, může ředitelka školy
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.§ 35 odst.1 d.
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Tato Směrnice č. 1.2 vstupuje v účinnost dnem 01.09.2021
Dne 01.09.2021

Bc. Šárka Ostrá ředitelka MŠ
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Příloha č. 1 směrnice č. 1.2

č.j.: Sl –

ŽÁDOST
o snížení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Zákonný zástupce: ______________________________________________________________

Pro dítě: _________________________________

datum narození: _______________________

Bydliště: ______________________________________________________________________

žádá ředitelku mateřské školy Ostrava Dubina, A. Gavlase 12A příspěvková organizace, Bc. Šárku Ostrou
o snížení
úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a č. 49/2009
Sb., § 123 odst. 4, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a vyhlášky č. 14/2004 Sb. 43/2006 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
na měsíc:

V Ostravě dne:

______________________
podpis zákonného zástupce
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Příloha č. 2 směrnice č. 1.2

ŽÁDOST
o osvobození od úplaty za vzdělání a školské služby v MŠ podle zák. č. 561/2004 Sb. §123

Příjmení a jméno dítěte: ________________________________________________________

Datum narození:__________________________ rodné číslo: ___________________________

Bydliště: ______________________________________________________________________

Příjmení a jméno účastníka řízení /zákonný zástupce/: _________________________________
Datum narození: _________________________
Bydliště: ______________________________________________________________________
Adresa pro příjem pošty: _________________________________________________________

Žádám z důvodu: _______________________________________________________________
K žádosti přikládám: ____________________________________________________________
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním RČ podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prohlášení zákonného zástupce
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom příp. následků, které by
pro mne z nepravdivých údajů vyplývaly.
Datum:
Podpis zákonného zástupce:

Vyplňuje MŠ:
Žádost přijata dne: ____________________

Podpis:
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