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1. ÚČEL A PŘEDMĚT
Ředitelka Mateřské školy Dolní Měcholupy (dále jen MŠ) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky
MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato směrnice stanoví výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“),
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška MŠMT č. 43/2006 Sb.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění

4. PLÁTCI
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

5. ZÁKLADNÍ ČÁSTKA ÚPLATY
Výši základní částky úplaty stanovuje ředitelka pro daný školní rok (od 1. 9. do 31. 8. následujícího
kalendářního roku) a při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Základní částka úplaty je stanovena pro všechny děti ve stejné měsíční výši kromě níže uvedených
výjimek.

Výše měsíční úplaty pro daný školní rok činí: 750,- Kč
6. OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
6.1. Od úplaty je osvobozeno dítě, které dochází do MŠ posledním rokem před nástupem do základní
školy (dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let věku),
a dítě s odkladem školní docházky (§ 123 odst. 2 školského zákona).
6.2. Od úplaty je osvobozen rodič, pečuje-li o dlouhodobě nemocné nebo o dlouhodobě zdravotně
postižené dítě.

7. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTKY ÚPLATY
7.1. Snížení základní částky úplaty nejvýše o ½:
Na základě písemné žádosti plátce, doručené ředitelce mateřské školy, může ředitelka MŠ snížit
základní měsíční částku úplaty nejvýše o polovinu (§ 6 vyhláška č. 14/2005 Sb.), pokud dítě
nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.
7.2. Platba 2/3 základní částky úplaty:
Na základě potvrzení z Odboru sociálních věcí, doručeného ředitelce, že plátce pobírá:
a) rodičovský příspěvek na dítě ve věku od 3 do 4 let, jehož délka docházky do MŠ je omezena na
4hodinovou denní docházku v měsíci (§ 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů).
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b) příspěvek při péči o osobu blízkou na dítě, jehož délka docházky do MŠ je omezena na
4hodinovou denní docházku v měsíci (§ 82 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).
Měsíční částka 2/3 základní výše úplaty pro daný školní rok činí: 500,- Kč.

8. SNÍŽENÍ ÚPLATY V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ
V případě přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši
úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle čl. 5 této směrnice. Takto
stanovená výše úplaty bude zveřejněna nejpozději 2 měsíce před přerušením provozu (měsíc červenec,
srpen), v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky MŠ o přerušení nebo omezení provozu.

9. PODMÍNKY SPLATNOSTI ÚPLATY
9.1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. Ředitelka školy může
s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
9.2. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet MŠ (107-770770247/0100).
Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v kanceláři mateřské školy.
9.3. Neuhrazení předepsaných úplat v daném termínu může být důvodem k vyřazení dítěte
z předškolního vzdělávání.

10. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Tento dokument je majetkem společnosti MŠ, bez souhlasu jej nelze tisknout, kopírovat, předávat,
odesílat elektronickou poštou atd. třetím osobám.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a výše úplaty podle odst. 5 této
směrnice je účinná od 1. září 2018.

V Praze dne 26. 6. 2018
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