
 

 
 
 
      Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pohádka, příspěvková organizace, se 
sídlem Obecní 101, 251 01 Březí, na školní rok 2020/2021 s nástupem dětí od  1. 9. 2020 
      Ředitelka Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace, se sídlem Obecní 101, 251 01 
Březí, vydává v souladu s §123 odst. 2, 3 a 5 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) ve znění novely č. 
472/2011, změny vyhláškou č. 280/2016 Sb. a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., 
o předškolním vzdělávání tuto směrnici:  
 
 
 
 
 

Čl. I 
       Ředitelka Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace, se sídlem Obecní 101, 251 01 
Březí, stanovuje povinnost úhrady na částečné krytí neinvestičních nákladů (úplaty za 
předškolní vzdělávání) mateřské školy (dále jen MŠ.) Plátcem jsou zákonní zástupci dítěte. 

 
Výše úplaty na školní rok 2020/2021 je stanovena na 1200,- Kč za měsíc  

       – za dítě, které navštěvuje MŠ. 
Úplatu za vzdělávání je povinen uhradit zákonný zástupce poštovním převodem nebo trvalým 
příkazem na účet Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace, se sídlem Obecní 101, 
251 01 Březí,  č. 229461673/0600 
 a to vždy do 15. dne v měsíci. Zákonní zástupci dítěte, jejichž dítě bylo přijato do MŠ 
v průběhu školního roku, budou o výši úplaty informováni ředitelkou školy při nástupu dítěte 
do předškolního zařízení. 

Číslo a název 

Směrnice č. 2  
O příspěvku zákonných zástupců 

 na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy 
 
 

Účinnost: Zpracovala: Schvaluje: 

15. 6. 2020           Verknerová Soňa 

      
          Verknerová Soňa             
………………………………… 

ředitelka 

Č.j.  2/ -2/2020 PZZ Skartační znak:  
V5/2020 

Spisový znak: 
V5/2-2/2020 



 
 

 
 

Čl. II 
Snížení úplaty 

 
a) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle § 3  

po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka MŠ výši úplaty, která 
nepřesáhne poměrnou část výše stanovené úplaty na školní rok.  
Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka na informační nástěnce v šatně a 
informační tabuli 2 měsíce před přerušením provozu MŠ podle § 3 odst. 1. vyhlášky 
č. 43/2006Sb., 
 

b) V případě dlouhodobého onemocnění dítěte, které trvá déle než jeden celý 
kalendářní měsíc, může ředitelka mateřské školy snížit úplatu za vzdělávání  
o 50%. Rodiče dítěte však musí v tomto případě ředitelce mateřské školy 
doložit  žádost o snížení úplaty spolu s lékařským vyjádřením o tom, že je dítě 
zdravotně oslabeno a nemůže mateřskou školu navštěvovat déle než jeden celý 
kalendářní měsíc. Nejedná se však o povinnost ředitelky tuto úplatu snížit, nýbrž 
pouze o možnost, a rozhodnutí je plně v její kompetenci. 
 

Osvobozen od úplaty je 
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5), 
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči6), 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) 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 
péče7), 
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

 
 
 

 
                                                                     Čl. III 
                                                     Osvobození od úplaty 
 

a) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku 
pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti 
náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 
z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a 
z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. 

 
b) Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti 

poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku.     
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Čl. IV 
 

a) Úplata za vzdělávání bude hrazena v pravidelných harmonogramech. 

Úplatu za vzdělávání je zákonný zástupce povinen uhradit do 15. dne v měsíci poštovním 
převodem nebo trvalým příkazem na číslo účtu 229461673/0600 

 
 
 
V těchto termínech jsou zákonní zástupci dítěte povinni úplatu uhradit a to i 
v případě nepřítomnosti dítěte. Úplatu nelze hradit v hotovosti !!! 
 

 
Za období letních prázdnin bude úplata hrazena pouze zákonnými zástupci dětí, 

navštěvujících MŠ v toto období. (Dohoda se zřizovatelem.)  
           
Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně (3x) neuhradí úplatu za vzdělávání 
v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady, 
může ředitelka MŠ na základě § 35 odst.1 písmena d) zákona č. 561/2004 Sb., ( školský 
zákon), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. 

 
 
 
 

Čl. V. 
 
Tato směrnice nabývá platnosti od 15. 6. 2020 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 9. 2020 
 
 
 
V Březí dne  15. 6. 2020   
 
                                                                                               Verknerová Soňa 
                                                                                                ředitelka MŠ Pohádka                                                                                                                                            

                                                                                                    
 

                          
     
 


