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Ředitelka Mateřské školy Linhartice, č.p.16, 571 01 Linhartice (dále jen mateřská škola) na 

základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a Vyhlášky č. 280/2016 Sb. v platném 

znění, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici 

ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

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. 

Vzdělávání se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku, §123 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

 

 



 

Čl. 3 

Výše úplaty 

 

(1) Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na 

informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. 

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

mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 

(2) Úplata je stanovena na základě skutečně vynaložených měsíčních neinvestičních výdajů 

v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů, hrazených státem, přičemž její výše 

nepřesahuje 50 % těchto skutečných průměrných měsíčních výdajů na dítě. 

(3) Výše úplaty za dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou činí 250,-Kč 

na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2022/2023. 

(4) Zákonný zástupce dítěte uhradí školné i v případě, že jeho dítě nenavštěvovalo mateřskou 

školu ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. 

 

Čl. 4 

Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

 

(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu, případně 

bude-li provoz omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata 

stanovená plátci podle čl. 3 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu 

počtu kalendářních dnů omezení nebo přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních 

dnů v příslušném měsíci. 

(2) Úplatu za vzdělávání v době uzavření kmenové mateřské školy /letní měsíce/ platí zákonní 

zástupci mateřské škole, kam budou jejich děti přihlášeny. 

 

Čl. 5 

Osvobození od úplaty 

 

(1) Ředitelka MŠ stanovuje úplatu ve výši 0,-Kč pro zákonného zástupce, který pobírá: 

a) opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst.2 Z. č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění Z. č. 366/2011 Sb.) 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči (§ 12 odst.1 Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění Z.  č.366/2011) 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst.Z.č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění Z.č.366/2011) z důvodu péče o nezaopatřené dítě 

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

pěstounské péče (§36-43 Z. č. 117/1995 Sb.) 

Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení 

nebo rozhodnutí příslušného úřadu. 

(2) Ředitelka MŠ je oprávněna (může) rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za 

předškolní vzdělávání dítěte se zdravotním omezením, postižením. 

(3) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém 

plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokázal. 

 

 

 

 

 



Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 

 

(1) Úplatu uhradí zákonný zástupce se stravným vždy do 20. dne předchozího měsíce, tzn. 

první platba do 20. srpna 2022. Do zprávy pro příjemce uvede jméno svého dítěte. 

 (2) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy. 

Číslo účtu MŠ Linhartice 1284763329/0800. 

 (3) Úplata za měsíc červenec a srpen bude hrazena taktéž bezhotovostně. Výše úplaty se 

stanoví poměrnou částí za dny, po které bude MŠ otevřena. Úplatu hradí zákonní zástupci 

i v případě, že jejich dítě nebude během prázdnin MŠ navštěvovat. 

(4) V případě, že nebude úplata uhrazena včas, nebo ve správné výši, zaplatí zákonný 

zástupce penále ve výši 100,-Kč. 

(1) Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ 

ukončena (§ 35 odst.1 d zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění) 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované obcí se 

stanoví na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů MŠ a pro každý školní rok 

se bude upravovat. 

(2) Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se 

zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu (viz. právní 

výklad MŠMT č. 1/2006, stanovisko č.6). 

 

 

 

V Linharticích dne 7.4.2022 

Dagmar Kyrczová 

ředitelka MŠ 


