
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní 

vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ředitelka mateřské školy speciální Na Lysinách 41/6 Praha 4, 147 00, na základě ustanovení § 123 odst. 

4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. ve znění vyhl. 43/2006 Sb. o předškolním 

vzdělávání v platném zněnívydává tuto směrnici: 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen "úplata"), 

možnost snížení a osvobození od úplaty a podmínky její splatnosti. 

 

Čl. II 

Plátci 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí 

rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení 

provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte 

do mateřské školy.  

 

Platby musí být převedeny vždy k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 

1. Pokyny ke zřízení trvalého příkazu: 

• číslo účtu MŠS:   2002460018/6000  

• výše školného:   400,-Kč 

• variabilní symbol dítěte získaný při nástupu do MŠ. 

 

Čl. III 

Splatnost úplaty 

 

Úplata je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud si ředitelka mateřské školy 

nedohodne s plátcem jiný termín. První platba pro školní rok 2020/2021 musí být převedena k 20. 

září 2020, poslední platba bude převedena 20. června 2021. 



 
 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí 

úplatu za vzdělávání v mateřské škole (§ 35, odst. 1, Z 561/2004 Sb.) 

 

Čl. IV 

Snížení a prominutí základní částky úplaty 

1. 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 z důvodu pobytu v ozdravném či léčebném 

zařízení. Přílohou žádosti bude kopie léčebného poukazu. 

 

2. Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy bude podle čl. 3 osvobozen 

od úplaty za předškolní vzdělávání zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§ 20 

-22 Z č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická 

osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 - 43 Z č. 117/1995 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost čtvrtletně prokáže ředitelce mateřské školy. 

Osvobozen od úplaty je: 

1. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi. 

2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči. 

3. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě. 

4. 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. 

Rozhodnutí o osvobození nebo snížení úplaty vydává ředitel mateřské školy na základě písemné žádosti 

zákonných zástupců. 

 

Čl. V 

Omezení provozu 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské po dobu větší než 5 

vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše 

úplaty. 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. 



 
 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí v souladu s odst. 2, § 

123 zákona č. 561/2004 Sb, se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně od 

počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

 

Čl. V 

Závěrečné ustanovení 

1. Seznámení se Směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je závazné pro 

zákonné zástupce dítěte. 

2. Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání směrnice na webových stránkách a nástěnkách 

Mateřské školy speciální, Praha 4, Na Lysinách 6. 

3. Zaměstnanci školy byli s touto směrnicí seznámeni 27.08.2020 na pedagogické radě. 

4. Uložení směrnice se řídí spisovým řádem. 

Tato směrnice nabývá platnosti 01. 09. 2020 a ruší předchozí vydané směrnice mateřské školy. 

  

 

 

 

 

 

 V Praze, dne 26.08. 2020                                                              

          
                ředitelka organizace 
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