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Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň – jih

Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro
období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

Č. j.: MŠ/158/2018

V Přešticích dne 27. 6. 2018
Čl. 1 Úvodní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň – jih rozhodla o stanovení
úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 6 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
Výše částky byla stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005
Sb., ve znění pozdějších předpisů).
1. Úplata se pro příslušný školní rok stanovuje pro všechny děti v mateřské škole ve
stejné měsíční výši (neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním)
2. Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 350,- Kč měsíčně.
Čl. 3 Osvobození od úplaty, snížení úplaty
1. Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně (na základě § 34a odst. 1
zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
2. Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné
nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů).
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na
péči (§ 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů)

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené
dítě (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů)
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá
dávky pěstounské péče (§ 36 – 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
a tyto skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy předložením písemného
oznámení či rozhodnutím příslušného orgánu
3. Úplata za vzdělávání je stanovena na 175,- Kč měsíčně dětem, které do mateřské
školy souvisle nedocházejí celý měsíc a rodiče je řádně písemně omluví.
4. Úplata za vzdělávání je stanovena na 0,- Kč dětem, které nedocházejí do mateřské
školy po celou dobu hlavních prázdnin.

Čl. 4 Omezení a přerušení provozu
V kalendářním měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školy po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty
Čl. 5 Splatnost úplaty
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Čl. 6 Sankční opatření
V případě opakovaného nezaplacení úplaty ve stanoveném termínu nebo v nesprávné výši
může ředitelka po předchozím písemném upozornění (podle § 35 zákona 561/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018

Jitka Erbenová
ředitelka mateřské školy

