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V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto: 

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 

§ 6 Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek 

obcí 
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Čl. I  

Úvodní ustanovení 

Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen "úplata") na 

období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího 

školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí 

ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 

 

Zákonní zástupci dětí, jako plátci předškolního vzdělávání  

Dle §6 odst. 7 novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. je úplata (školné) za příslušný kalendářní měsíc splatná 

do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem 

souhlas s úplatou za vzdělávání a stravné měsíc dopředu do 20. dne. 

 

Pokud nebude uhrazena úplata za předškolní vzdělávání a stravné za období delší než jeden měsíc, 

bude dítě přijato k docházce do mateřské školy až po jejich uhrazení. Nezaplacení úplaty za předškolní 

vzdělávání a stravování je považováno za hrubé porušení školního řádu a dítěti může být ukončena 

docházka do mateřské školy. Netýká se dětí s předškolní povinnou docházkou. 
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Čl. II  

Výše úplaty 

 

Pro školní rok 2022/2023 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání 

s celodenním provozem ve výši 400,-Kč 

 

Úplata školného a zálohy na stravné: 

Školné: 400,- Kč /měsíc 

 předškoláci a děti s odkladem: neplatí školné 

 

Stravné:  strávníci do 6 let – 900,- Kč celodenní režim, polodenní režim 720,- Kč 

     strávníci od 6 let – 980,- Kč celodenní režim, polodenní režim 780,- Kč 

 

Podmínky plateb: 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná společně se zálohou na stravné do 20. dne, měsíc předem. Za 

děti, které nastupují do MŠ poprvé, první platba probíhá v srpnu na měsíc září. Ředitelka může po 

předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, ukončit dítěti docházku do mateřské školy, 

jestliže zákonní zástupci opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravu, to však 

neplatí pro děti s povinnou školní docházkou 

Doporučujeme využít k platbě školného a stravného trvalého příkazu: 

Bankovní spojení: 115 – 867490217 / 0100 

Do trvalého příkazu uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte. Variabilní symbol bude 

předán na informační schůzce či osobně. 

Přeplatky budou po dohodě se zákonným zástupcem vráceny formou vyúčtování (k 31.1., k 31.8.) na 

jeho předem daný běžný účet či v hotovosti. Přeplatky je nutné vyzvednout v předem stanovených 

termínech.  

Ponížení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu 

delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel 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 ředitel mateřské školy povinen 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. 

 

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských 

zařízení následující:  

V mateřské škole stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky 

omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů 

provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.  
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Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti 

na situaci i v jiných případech.  

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin 

 

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený 

provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské 

školy nejméně 2 měsíce předem. Případně uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění 

péče o děti jinými subjekty. Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních 

důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení 

nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve 

škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

Přerušení provozu nenastane po dohodě se zřizovatelem při minimálním počtu 10-ti přihlášených dětí. 

Výše úplaty za vzdělávání o prázdninovém provozu, tj. červenec a srpen se stanovuje  

na  100,- Kč/týden. Povinnost hradit úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské 

školy v tuto dobu docházet nebude. 

 

 

Čl. III  

Splatnost úplaty 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do dvacátého dne stávajícího kalendářního měsíce, 

pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V 

případě, kdy byla před dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou 

v odstavci 5 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z 

důvodu uvedeného v odstavci 5, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele 

mateřské školy o této žádosti nabude právní moci. 

 

 

Čl. V  

Osvobození od placení úplaty 

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

je od úplaty osvobozen 

1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 

péči 

3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 

4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče, pokud tuto skutečnost opakovaně prokáže řediteli mateřské školy. 

 

V případě že zákonný zástupce dítěte splňuje podmínky pro osvobození od úplaty, podá ředitelce 

mateřské škole žádost o osvobození od úplaty a prokáže tuto skutečnost každé čtvrtletí předložením 

písemného oznámení, popřípadě rozhodnutím o přiznání sociálního příplatku a to nejpozději do 

poloviny následujícího kalendářního měsíce daného čtvrtletí. 

Snížení nebo prominutí úplaty podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním 

postižením, rozhoduje ředitelka školy a při rozhodování se řídí aktuální novelou vyhlášky č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Pokud zákonný zástupce nepředloží řediteli školy příslušné doklady, nemusí být od úplaty osvobozen. 
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Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání se neumožňuje z důvodů: 

1. nemoci dítěte 

2. pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí 

3. z rodinných důvodů, například dovolené zákonných zástupců apod. 

 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2022.  

 

 

 

V Netřebicích dne 15.6.2022 

 

 

        …………………………………….. 

                   Mgr. Šárka Dvořáková  

                             ředitelka  


