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č. j.: 12/2018 

 

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole od  

1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. 

Podmínky splatnosti úplaty.  

 

 

 

(Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů – tzn. 

Vyhlášky 43/2006 Sb., která nabývá účinnosti dne 1. 3. 2006, ukládá ředitelkám MŠ povinnost 

stanovit výši úplaty za vzdělávání pro příslušný kalendářní rok a zveřejnit ji na přístupném 

místě v MŠ a dále stanoví další povinnosti v této oblasti, v případě přerušení nebo omezení 

provozu MŠ.) 

 

 

Obsah:  čl. 1 Úvodní ustanovení 

  čl. 2 Plátci 

  čl. 3 Měsíční výše úplaty 

  čl. 4 Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu  

čl. 5 Osvobození od úplaty 

č. 6 Podmínky splatnosti úplaty 

č. 7 Soulad s GDPR 

 



Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za 

předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo 

přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole. 

 

Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro 

období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Zároveň informujeme o možnosti osvobození od úplaty a 

o podmínkách splatnosti úplaty. 

 

Čl. 2 

Plátci 

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v 

prvním nebo druhém ročníku mateřské školy. 

(Vymezení plátců – všichni zákonní zástupci dětí, které v příslušném školním roce nedovrší 

šesti let. Vzdělávání v posledním – 3. ročníku MŠ  a dětem s OŠD se poskytuje bezúplatně. 

 

Čl. 3 

Měsíční výše úplaty 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 

534,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. Měsíční paušál za vzdělávání neplatí děti v posledním 

roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky. 

 

Čl. 4 

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 

(1) V měsíci červenec a srpen 2019 bude provoz mateřské školy přerušen od pondělí 

15. 7. 2019 do pátku 16. 8. 2019 včetně. 

(2) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání bude činit v červenci 24,- Kč za každý 

den provozu mateřské školy - tj. v červenci 2019 je 9 pracovních dnů po 24,- Kč za 

216,- Kč. 



(3) V měsíci srpen 2019 bude provoz mateřské školy obnoven od pondělí 19. 8. 2019. 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání bude činit 24,- Kč na každý den provozu 

mateřské školy – t j. 10 pracovních dnů po 24,- Kč celkem za 240,- Kč. 

(4) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů 

v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 

vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce 

bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči 

celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto 

stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na místě obvyklém v 

mateřské škole neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu. 

 

Čl. 5  

 

Osvobození od úplaty 

(1) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek 

stanovený podle § 20 až 22 zákona č. 117/ 1995 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky 

pěstounské péče stanovené podle § 36 až 43 uvedeného zákona. Dále podle § 61 a §67 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s § 23, § 44odst. 3 a § 66 uvedeného zákona. 

 

(2) Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce předložením originálu 

písemného Oznámení nebo Rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o 

přiznání příspěvku na živobytí nebo o přiznání dávky pěstounské péče vystaveného pouze 

na zákonného zástupce dítěte přijatého ke vzdělávání v MŠ Kytička. 

 

(3) Zákonný zástupce dítěte předloží výše jmenovaný doklad podle zákona č. 117/ 1995 Sb. 

do 25. dne každého měsíce za tři poslední kalendářní měsíce podle zákona č. 111/2006 

Sb.. Při nedoložení bude účtováno školné v plné výši. 

 

 



Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 

(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce pro následující 

měsíc docházky dítěte do MŠ (např. do 25. 8. musí být zaplaceno za měsíc září). 

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

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

(4)Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy. 

 

Čl. 7 

Soulad s GDPR 

Základním pilířem obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data 

Protection Regulation neboli GDPR) je zásada odpovědnosti. Podle GDPR nese Mateřská 

škola Kytička odpovědnost za dosažení souladu se všemi zásadami ochrany osobních údajů a 

také zodpovídá za doložení tohoto souladu 

 

V Liberci dne 3. 9. 2018             

 

 

 

 

 

                                                               Zpracovala: Iveta Vladyková, VŠJ 

 Mgr. Mgr.Dana Charyparová,  

ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 


