
 

 

     Mateřská škola Chrášťany, Chrášťany 27 282 01 Český Brod, okres Kolín 

 

 

                                        Směrnice č. 7/11 

                   Č.j.: 63/21 

 

  Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí 

                                       v mateřské škole 

 

 
  Ředitelka Mateřské školy Chrášťany na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona 
 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., (o 

            předškolním vzdělávání), vydává tuto směrnici: 

 

  

            Čl. 1 

          Úvodní ustanovení 

 
  Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále  

 jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty  a podmínky splatnosti  

 úplaty na školní rok, který začíná 1.září a končí 31. srpna následujícího  kalendářního 
            roku. 

  

      

             Čl. 2 

 

                       Plátci 

 

  Úplatu za předškolní vzdělávání uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k   

 předškolnímu  vzdělávání v mateřské škole. 

 Dětem, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku 

  věku, je vzdělávání v mateřské škole poskytováno bezúplatně. 

 Rovněž tak dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, je předškolní 

 vzdělávání poskytováno bezúplatně. 

  

             Čl. 3 

 

        Základní částka úplaty 

 

  Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské 

 školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě v mateřské škole 

            nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. 

  

  Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. 

 

  Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních 

 neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které 



 připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. 

 

 

  Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty musí být počet dětí  

 přijatých k předškolnímu vzdělávání. 

  

  Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku, nejvyšší  

 možná  úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních  nákladů 

 na dítě v  kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku , v němž se úplata  stanoví. 

  

  Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním  

 provozem činí 400,-Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2021/2022. 

  

 

  

                Čl. 4 

 

                   Snížení základní částky 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 úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu příslušná 

 výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem. 

 

             Čl. 5 

 

                            Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

 

   V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 po dobu delší 5 vyučovacích 

 dnů a to v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle čl. 1 až 3 této 

 směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů 

 přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci. 

 

  Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu 

 odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem 

 

  Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o  

 omluvenou absenci a úplata se hradí; pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem   

 nařízení Ministerstva zdravotnictví či příslušnou Krajskou hygienickou stanicí, stanoví 

 ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo 

 přerušení provozu; je-li délka omezení nebo přerušení více než 5 dnů provozu, a to i 

 v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

 

 

 

                           Čl. 6 

 

                               Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

 

  Nárok na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce   

 (rodič,  fyzická osoba) v případě, kdy pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi; pokud 



            nezaopatřenému dítěti náleží příspěvek na péči a pokud pobírá dávky pěstounské péče 

            (viz Školní řád). 

        

  Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok  

 na  osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže. 

  

 

 

 

                  Čl. 7 

 

                     Podmínky splatnosti úplaty 

 

 1) Úplata za předškolní vzdělávání je 400,- Kč/měsíc (1.600,- Kč na 4 měsíce za období září 

     - prosinec se hradí do konce září daného kalendářního roku; 1.200,- Kč na 3 měsíce za 

     období leden – březen se hradí do konce ledna daného kalendářního roku a 1.200,- Kč na 

     3 měsíce za období duben – červen se hradí do konce března daného kalendářního roku). 

     Úplata za předškolní vzdělávání bude poukazována převodem na bankovní účet mateřské 

     školy 51 – 56 62 82 02 97/0100. 

     Variabilním symbolem bude pořadové číslo daného dítěte, do zprávy pro příjemce se 

      uvede celé jméno a příjmení dítěte. 

          

     

 2) Ředitelka mateřské školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost 

                úplaty a jiný způsob úhrady (hotově v mateřské škole). 

 

  

 

 

                         Čl. 8  

 

                                    Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

            1) Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní docházku pro další školní rok                           

      2021/2022 bude zveřejněno do 30.6.2021. 

     

 

 2) Snížení základní částky úplaty podle čl. 4 odst. 2 je platné, pokud písemná žádost 

     zákonného zástupce bude doručena ředitelce mateřské školy do konce daného 

     kalendářního měsíce. 

 

 3) Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, 

     se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

 

 4) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky mateřské školy a je účinná 

     od 22.6.2021. 

 

 

 

 V Chrášťanech 22.6.2021 

 S účinností od 22.6.2021 


