
Mateřská škola Vážany nad Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace

Směrnice o úplatě

• Vypracoval: Eva Matušů, ředitelka školy v.z.

• Schválil: Eva Matušů , ředitel školy v.z.

• Směrnice nabývá platnosti dne: 1.7.2022

• Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2022

Čl. 1.

Základní ustanovení

Tato směrnice je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. („školský zákon“), v platném znění 
a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vzdělávání pro děti, které
navštěvuje povinné předškolní vzdělávání včetně dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.

Pro zařazení do evidence pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání  je řádné přijetí dítěte 
do mateřské školy rozhodnutím ředitelky školy.

Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy na období od 1. září do 31. srpna následujícího 
kalendářního roku. Výše částek na příslušný školní rok je uvedena v příloze, která je nedílnou 
součástí této směrnice a ředitelka školy zajistí její zveřejnění nejdéle do 30. července 
předcházejícího školního roku.

Čl.2

Způsob úhrady a účtování úplaty za předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce je ředitelkou školy seznámen před nástupem dítěte do mateřské školy

o způsobu úhrady za předškolní vzdělávání. Úplata se souhlasem zákonného zástupce dítěte bude  
trvalým příkazem, jiný způsob platby lze dohodnout osobně s ředitelkou školy. Platba se  provádí 
k 8. dni příslušného kalendářního měsíce. V případě, že nebude platba inkasována, uhradí plátce 
předepsanou částku hotově ředitelce MŠ do konce příslušného kalendářního měsíce.

Čl. 3

Osvobození úplaty za předškolní vzdělávání

O osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání  rozhoduje ředitelka MŠ (zákon č. 561/2004 Sb. 
v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění) .

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání na základě písemné žádosti může být  zákonný 
zástupce dítěte, který prokáže ředitelce školy, že: 



1. a) pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),

2. b) je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 
na péči (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona 
č. 366/2011 Sb.),

3. c) je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), z důvodu nezaopatřeného dítěte,

4. d) je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a na toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 
(§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit ředitelce školy pobírání sociálního příplatku vždy 
nejdéle do konce prvního týdne následujícího měsíce. V případě, že zákonný zástupce pobírání 
sociálního příplatku nedoloží, musí uhradit úplatu v plné výši do konce příslušného kalendářního 
měsíce. Pokud zákonný zástupce úplatu neuhradí a nedomluví si s ředitelkou školy jiný termín 
placení, může být dítěti po písemném upozornění zákonného zástupce ukončena docházka do MŠ 
podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb.  v platném znění.

Čl. 4

Způsob účtování školného

K účtování školného používá organizace běžný účet, měsíčně účetním dokladem dle předpisu 
ředitelky školy se zaúčtuje na účet  u  KB   86 - 4170570207/ 0100 

Čl. 6

Úplata v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu

Zákonným zástupcům je dva měsíce předem oznámen prázdninový provoz. Písemné informace 
o způsobu, termínech přihlašování dětí, o výši úplaty v době omezení provozu nebo uzavření 
provozu a hrazení úplaty budou zveřejněny v MŠ.

Zákonný zástupce přihlásí dítě na prázdninový provoz u  ředitelky školy a zároveň zaplatí úplatu 
za vzdělávání hotově. Ředitelka školy stanoví měsíční výši úplaty pro přihlášené děti.

Za dítě odhlášené na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen se úplata poměrně sníží na nulu.

Zaplacená částka za předškolní vzdělávání přihlášených dětí v době omezení provozu 
v měsících červenci a srpnu se nevrací.

Ustanovení o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání platí i v době omezení provozu.

tel:86%20-%204170570207


Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Na úhradu školného má organizace zřízen účet u Komerční banky a.s. na pobočce ve Slavkově u 
Brna. Pověřená pracovnice (účetní) provede kontrolu plateb a při jakékoli nesrovnalosti ihned 
informuje ředitelku školy a se zákonným zástupcem, jehož platba nebyla v daném termínu 
provedena, dohodne náhradní termín splatnosti dlužné částky. Pokud zákonný zástupce opakovaně 
porušuje uvedená ustanovení, bude jeho dítěti po písemném upozornění ukončena docházka 
do mateřské školy (§35 zákona č. 561/2005Sb., v platném znění).

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022.

Směrnici lze v průběhu doby, kdy se objeví nové skutečnosti, změnit. Změny se provádí dodatky, 
které se stávají nedílnou součástí směrnice.

Pokud nedojde ke změnám v průběhu doby, není platnost směrnice omezená.

Ve Vážanech nad Litavou 1.7.2022

ředitelka školy v.z.

Eva Matušů

Příloha  ke směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání č.1

Stanovuji pro období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023:

měsíční výši  úplaty za  předškolní vzdělávání na 450,- Kč,

 

Ve Vážanech nad Litavou 1.7.2022

Eva Matušů 

ředitelka školy v.z.
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