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ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace 

Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02  

Vypracoval:  Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy 

  

Pedagogická rada projednala 

dne:  

30. 8. 2019  

 

 

Směrnice nabývá účinnosti 

dne:  

1. 9. 2019  

 

 

Směrnice nabývá platnosti 

dne:  

1. 9. 2019  

 

 
 

I. Obecná ustanovení 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární 

orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.  

Mateřská škola se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému 

zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.   

     

2. Přihlašování a odhlašování 
   

a) V mateřské škole je určen ředitelkou školy vedoucí učitelka MŠ, která řídí a kontroluje 

práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu 

vzdělávání,  předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 

 

b) Přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. 

 

c) O zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. 

 

d) Při zápisu k předškolnímu vzdělávání případně v den nástupu dítěte do MŠ jsou jeho 

zákonní zástupci seznámeni s Řádem mateřské školy a s touto směrnicí. 
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3. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy 

 

Bezúplatně je poskytováno vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (povinné předškolní vzdělávání – dále jen 

povinné PV).   

. 

4. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 

 

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách stanovuje ředitelka 

základní školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole 

nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. 

 

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. 

 

c) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50% skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které 

připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. 

Před určením procentního podílu je nutné z uvedených nákladů odečíst náklady, na jejichž 

úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. 

 

d) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se 

vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, nelze zahrnovat náklady na 

poskytování školního stravování.  

 

e) Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty musí být počet dětí přijatých 

k předškolnímu vzdělávání. 

 

f) Výše úplaty je stejná i pro cizince. 

   

g) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

• účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v 

hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

• účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách, nebo 

• účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

 

 

5. Podmínky úplaty 

 

• Úplata je splatná do 15. dne následujícího měsíce hotově nebo bezhotovostním 

převodem na účet školy. 

• Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí učitelka MŠ o tom uvědomí ředitele 

školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném 

vyloučení dítěte z MŠ. 
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6. Přehled úplat u jednotlivých kategorií 

 

a) celodenní docházka       80,- Kč 

b) vzdělávání v posledním ročníku (povinné PV) se poskytuje bezúplatně 

c) vzdělávání v době hlavních prázdnin (červenec a srpen) se poskytuje bezúplatně 

d) stanovená výše úplaty v bodech a),b),c) platí i pro cizince 

 

7. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu 

mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci 

 

a) Ředitel školy stanoví výši úplaty způsobem obdobným stanovení běžné výše úplaty a 

zveřejní ji na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo 

omezením provozu mateřské školy (týká se měsíců července a srpna), v ostatních 

případech neprodleně po rozhodnutí ředitele školy o přerušení nebo omezení provozu. 

b) výše úplaty musí být stanovena tak, aby nepřesáhla poměrnou část výše úplaty, která je 

stanovena pro měsíce, v nichž není omezen provoz, a to odpovídající rozsahu omezení 

nebo přerušení provozu. 

 

c) zvláštní výše úplaty se stanoví pro všechny děti v mateřské škole, jichž se omezení nebo 

přerušení provozu týká, včetně dětí, na něž se vztahují nižší úplaty.  

 

8. Závěrečná ustanovení 

Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vedoucí učitelka MŠ. 
 


