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Ředitelka Mateřské školy, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, 
na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
(vyhl.č. 43/2006 Sb., 214/2012 Sb. a 280/2016Sb.), 

vydává

směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 
v mateřské škole Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,

od školního roku 2020-2021.

Čl. 1

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

Čl. 2

Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku, a dítěte s odkladem školní docházky
po uplynutí 12 měsíců bezúplatného vzdělávání. 

Výklad: 
Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání  je  vzdělávání  v posledním tj.  ve  3.  ročníku  mateřské  školy  poskytováno
bezúplatně.  Úplatu  za  předškolní  vzdělávání  tak  nehradí  zákonní  zástupci  dětí,  které
v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku. 
Vzdělávání  v  posledním ročníku mateřské  školy  se  poskytuje  dítěti  bezúplatně  po  dobu
nejvýše 12 měsíců.    
Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním
postižením. 
Ostatní zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, jejichž věk odpovídá 1. a
2.  ročníku  podle  ustanovení  §  1a)  odst.  2  vyhlášky  MŠMT č.14/2005  Sb.,  o  předškolním
vzdělávání, úplatu hradí.

Čl. 3

Základní částka úplaty
(1) Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s pravidelnou celodenní docházkou

činí pro školní rok 2017/2018 částku 300,-Kč na kalendářní měsíc. 



(2) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, jehož docházka do mateřské školy
byla omezena  rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, se v souladu
s §6,  odst.  3  vyhlášky  o  MŠ  stanoví  na  výši  odpovídající  nejvýše  2/3  výše  úplaty
stanovené pro celodenní provoz, činí tedy 200,-Kč.

(3) Podle ustanovení § 6, odst. 6, písm.a) vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších   
předpisů, je osvobozen od úplaty:                                                                                        
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi           
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 
na péči                                                                                                                                    
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 
nebo                                                                                                                                     
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

(Z vyhlášky o mateřských školách ve znění novely č.214/2012, §6, odst.6).

 (4)  Pokud  dítě  (např.  z důvodu  nemoci)  nedochází  do  mateřské  školy  ani  jeden  den
v kalendářním měsíci,  může ředitelka  MŠ na základě žádosti  rodičů snížit  úplatu za
tento měsíc, maximálně však na 50% stanovené částky, tzn. na částku 150,-Kč.  

(5)  Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle §
6 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty,
která  nepřesáhne  poměrnou  část  výše  úplaty  stanovené  podle  odstavců  1  až  3
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou
výši  úplaty  je  ředitelka  MŠ  povinna  zveřejnit  na  přístupném  místě  ve  škole,  a  to
nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3
odst.  1,  v  ostatních  případech  neprodleně  po  rozhodnutí  ředitele  mateřské  školy
o přerušení nebo omezení provozu.

Čl. 4

Splatnost

(1) Úplata  za  příslušný kalendářní  měsíc  je  splatná  vždy  do patnáctého dne stávajícího
kalendářního  měsíce, pokud  ředitelka  mateřské  školy  nedohodne  se  zákonným
zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

(2) Platba se uskutečňuje:

• v hotovosti, a to k rukám ředitelky nebo učitelky mateřské školy, která plátci vystaví
písemný doklad o obdržené platbě;

•  převodem  na  účet  MŠ:  181845116/0300;  pro  bezhotovostní  převod  úplaty  je
rodičům přidělen ředitelkou mateřské školy variabilní  symbol pro jednoznačnou
identifikaci plátce.

V Kostelci u Holešova  28.8.2020                                                 
                                                                                                                      ředitelka MŠ Kostelec u Holešova
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