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Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, 

příspěvková organizace 

Vnitřní směrnice školy 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

dítěte v mateřské škole 

Číslo jednací, spisový a skartační znak 323/2021ZSTGM-R          A.2,  A10 

Vypracoval: Bc. Zuzana Carbolová, Lenka Dreslerová 

Schválil: Mgr. Iva Vaňková 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2021 

Zaměstnanci byli seznámeni dne: 30. 8. 2021 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, 

příspěvková organizace, okres Nový Jičín (dále jen „základní škola a mateřská škola“), jejíž 

součástí jsou:  

- Mateřská škola Bílovec, Wolkerova 1000, 

- Mateřská škola Bílovec – Lubojaty,  

(dále jen „mateřská škola“), na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky 

MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění vydává tuto směrnici: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen 

„úplata“), možnosti snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 

Čl. 2 

Plátci 

Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 

jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. 
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Čl. 3 

Základní částka úplaty 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s pravidelnou docházkou, 

celodenním provozem činí 350,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. 

Čl. 4 

Snížení základní částky úplaty 

Na základě písemné žádosti plátce doručené vedoucí pracovnici mateřské školy sníží ředitel 

školy základní částku úplaty stanovenou podle článku 3. o 50 % pokud dítě nebude docházet 

ze zdravotních důvodů ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. 

Snížena může být úplata pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona 

nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení v souladu s nejvyšším 

počtem dětí ve výši 2/3 výše úplaty v příslušném provozu. 

 

Čl. 5 

Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

V případě omezení provozu (v měsíci červenci a srpnu), u dětí zapsaných v této době 

k docházce do mateřské školy, úplata (školné) odpovídá poměrné částce ze základní 

stanovené částky podle omezení nebo přerušení provozu. Tzn., že výše úplaty se stanoví 

podle vyhlášky § 6 MŠMT 14/2005 Sb., o omezení docházky, nepřesáhne poměrnou část výše 

úplaty ze základní stanovené výše (350,- Kč), která odpovídá procentuálně rozsahu omezení a 

hradí ji všechny zapsané děti. 

Čl. 6 

Osvobození od úplaty 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

(1)  Osvobozen od úplaty školného je zákonný zástupce od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy jeho dítě dosáhne pátého roku věku. Problematické případy, 

které nejsou jednoznačné, jsou řešeny individuálně podle § 123 odst. 48, vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. 

(2)  Osvobozen od úplaty školného v předškolním zařízení je 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující 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 o nezaopatřené dítě, 

nebo 
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d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče. 

(3) Využívání finančních prostředků (úplata v mateřské škole): 

 finanční prostředky mohou být z 60 % využívány na provoz MŠ (opravy, nábytek, 

služby, …) a z 40% na předměty, které budou děti využívat při každodenní činnosti 

v MŠ (hračky, výtvarné potřeby, stavebnice, …) 

Čl. 7 

Podmínky splatnosti úplaty 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná mateřské škole do 15. dne příslušného kalendářního 

měsíce, pokud ředitel ZŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 

Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na předem stanovený účet nebo lze 

výjimečně, po předchozí domluvě úplatu uhradit hotovostně přímo v MŠ. 

Jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu, může 

ředitel ZŠ, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, rozhodnout o 

ukončení předškolního vzdělávání. 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

3) Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení Čl. 5 a zaokrouhluje se na celé koruny 

nahoru. 

V Bílovci dne 30. 6. 2021 

 

     

 ……………………………………………………………….. 

       Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy 


