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Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

 v průběhu školního roku 2021/2022. 

 

Na základě ustanovení § 123 odst. 1 - 4,v souladu s § 7 odst. 2 a 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 43/2006 

Sb., kterou se mění vyhláška o předškolním vzdělávání a v souladu s dalšími platnými předpisy stano-

vuje se výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na 541,-Kč měsíčně. 

1. Základní částka úplaty 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 

2021/2022 činí 541,- Kč měsíčně pro všechny děti s celodenní i polodenní docházkou. Podle 

novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje 

vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní 

docházky se školné neplatí. 

2. Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek v případě 

péče alespoň o 1 dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouho-

době těžce zdravotně postižené dítě, anebo je-li alespoň jeden z rodičů pečující o nezaopat-

řené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a dále podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře na základě písemné žádosti a prokázání dávek pro zákonného zástupce. 

3. Snížení úplaty v případě přerušení provozu  

Ve školním roce 2021/2022 bude pro období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (letní prázdniny) 

činnost mateřské školy omezena, úplata školného bude tomu úměrně snížena, výše této sní-

žené částky bude zveřejněna do 30. 4. 2022 (tuto úplatu hradí každý zákonný zástupce, i když 

dítě letní provoz nevyužije). 

4. Snížení základní částky úplaty  

Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka 

úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí. 

5. Podmínky splatnosti  

Úplata se provádí v měsíčních splátkách, a to bezhotovostně, trvalým příkazem plátce na ban-

kovní účet školy: 201 211 998 / 0300, variabilní symbol = přidělený VS mateřskou školou; 

nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce. 

6. Sankční opatření  

Pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění neuhradí úplatu za předškolní 

vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, bude 

postupováno podle § 35 odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení docházky 

dítěte do mateřské školy. 

Tato směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných k docházce do Mateřské 

školy v Hovorčovicích. 

 

Mgr. Jana Hirková 

  ředitelka školy 


