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Ředitelka Mateřské školy Močovice (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123
odst.2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, o předškolním vzdělávání,
vydává tuto směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání.

1

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnost osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze u dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.
Čl. 3
Základní částka úplaty

(1)

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.
Pro školní rok 2021/2022 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání
ve výši 450,-Kč.
Platba v době letních prázdnin (červenec, srpen)
Rodič hradí úplatu za předškolní vzdělávání, pokud dítě v příslušném měsíci přihlásí k
předškolnímu vzdělávání.
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Rodič nehradí úplatu za předškolní vzdělávání, pokud dítě v příslušném měsíci nepřihlásí
(ani jeden den) k předškolnímu vzdělávání.
Měsíční úplata za předškolní vzdělávání = 450Kč.
Čl. 4
Snížení základní částky úplaty
(1) v případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata
stanovená plátci podle čl. 3 této směrnice krátí v poměru odpovídajícímu počtu
kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů
v příslušném měsíci.
(2) pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí
v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí
zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka mateřské
školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu –
300,- Kč.

Čl. 5
Prokázání nároku na osvobození od úplaty
Podle § 6 odst. 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání je osvobozen od úplaty:
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 ředitelce mateřské školy.
Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na
osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.
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Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
(1) Zákonný zástupce je seznámen před nástupem dítěte do mateřské školy o způsobu úhrady
za předškolní vzdělávání a to hotovostní platbou. Platbu je třeba uskutečnit v mateřské
škole 10. až 15. dne aktuálního kalendářního měsíce (prázdninový provoz se řeší
samostatně viz čl. 3.
(2) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního
měsíce.
(3) Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může
ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 odst. 1 písm.
d) školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání.

Oldřiška Čepková
-----------------------------------------ředitelka Mateřské školy Čáslav

V Močovicích dne 31. 6. 2021
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