
 
 

Směrnice ke stanovení výše úplaty pro předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

Č.j. / skartační znak  ZMS4 / 2021 / V5 

Vypracoval: Mgr. Monika Ondroušková, řed. školy 

Schválil: Mgr. Monika Ondroušková, řed. školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28. 5. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9.  2021 

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šitbořice (dále jen škola) na základě stanovení § 

123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 

Sb., předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici: 

Čl. 1 Úvodní stanovení 

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. 

Čl. 2 Plátci 

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

jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Zdarma se vzdělávají děti, které v 

období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku a 

děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. 

Čl. 3 Výše úplaty 

1. Základní částka úplaty za školní vzdělávání dítěte činí 300,- Kč na příslušný 

kalendářní měsíc pro školní rok 2021/2022 

2. Snížená částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činní 200,- Kč (půldenní 

docházka) na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2021/2022  

Čl. 4 Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

1. V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata 

stanovena plátci podle čl. 3 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru 

odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu 

kalendářních dnů v příslušném měsíci. (Pokud je mateřská škola v měsíci červenci a 

srpnu uzavřena, zák. zástupci úplatu za předškolní vzdělávání neplatí) 

2. V přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší 

než 5 pracovních dnů po sobě jdoucích, se úplata za uvedený měsíc krátí v poměru 

odpovídajícímu počtu pracovních dnů v příslušném kalendářním měsíci. 

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

odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem. 



 
 

Čl. 5  Osvobození od úplaty 

1. Osvobozen od úplaty bude: 

- zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 

zákona 111/2006Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,) 

- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěte náleží zvýšení příspěvku 

na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb., 

- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., 

ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,) 

- fyzická osoba, která osobně o dítě pečuje a z důvodu péče o toto nezaopatřené dítě 

pobírá dávku pěstounské péče ( § 36 až 43 zákona 117/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) 

2. Zákonný zástupce o osvobození od úplaty písemně požádá ředitelku školy nejpozději 

do 10. dne v měsíci. 

3. Nárok o osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu nebo ověřené 

kopie písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory 

o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. 

Čl. 6  Podmínky splatnosti úplaty 

1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne kalendářního měsíce. 

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

úplaty. 

3. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet školy. 

Čl 7 Seznámení plátců s výší úplaty 

1. Tato směrnice je zveřejněna a umístěna na webových stránkách školy, kde se s ní 

mohou plátci seznámit. 

Čl. 8  Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Stanovení částky úplaty pro celodenní provoz mateřské školy pro další školní rok bude 

řešeno formou nové směrnice, nebo dodatkem této směrnice, v kterém bude uvedena 

změna ustanovení čl. 3 směrnice platná pro příslušný školní rok. 

2. Snížení základní částky úplaty podle čl. 3 odst. 2 je platné od 1. září 2021 pokud 

písemná žádost zákonného zástupce bude doručena ředitelce školy do 10. září 2021.  

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 ředitelkou mateřské školy a je účinná 

od 1. 9. 2021. 

V Šitbořicích dne 28. 5. 2021    Mgr. Monika Ondroušková 

Směrnice zveřejněna dne 18. 6. 2021    ředitelka školy 



 
 

Č. j. ZMS4/2021 

Výpočet nákladů pro úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 

Pro školní rok 2021/2022 stanovuji měsíční úplatu 300 Kč. 

Náklady za rok 2020 

(bez investic, bez platových prostředků, bez odvodů, bez odpisů, bez FKSP, bez dotací a bez 

provozních nákladů na stravování dle zák. 561/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.) 

 

Počet dětí ve školním roce 2019/2020 (6 měs.): 84 

Počet dětí ve školním roce 2021/2021 (4 měs.): 84 

Počet dětí o prázdninách (1 měs.): 30 

Přepočtený počet dětí v roce 2020: 870 

Průměr na měsíc 79 

 

Náklady Rok 2018 

Materiál 162 634,53 

Energie 105 524 

Opravy 37 335,79 

Cestovné 935,50 

Ostatní služby 211 283,85 

Jiné ostatní náklady 8 382,50 

Náklady celkem 526 096, 17 

 

Náklady a 1 dítě / rok: 6 922, 32 Kč 

Náklady na 1 dítě / 1 měsíc: 629 Kč 

 

Maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021-2022  

je 50 % nákladů = 314, 50 Kč 

 

V Šitbořicích 28. 5. 2021     Mgr Monika Ondroušková, ředitelka školy 
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