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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

V souladu s příslušným ustanovením vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je povinen ředitel školy stanovit měsíční výši úplaty 

za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo 

přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole.  

 

Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro daný 

školní rok a zároveň je informujeme o možnosti snížení úplaty nebo osvobození od  

úplaty a o podmínkách splatnosti úplaty.  

 

 

 

Čl. 2 

Plátci 

 

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v 

mateřské školy.  Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonný zástupce dítěte, jemuž byla 

docházka do ZŠ odložena o jeden rok nebo předškolák. 



Čl. 3 

Měsíční výše úplaty 

 

(1) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 

400 Kč za příslušný kalendářní měsíc. Je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných, 

průměrných, neinvestičních nákladů na dítě ve školním roce.  

(2) Měsíční výše úplaty pro děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 

čtyři hodiny denně z důvodu pobírání: 

a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo 

b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě 

jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 

orgánů uvedených v § 82 odst. 1 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů činí 250 Kč za příslušný kalendářní měsíc. 

(3) Měsíční výše úplaty pro děti, které nedochází po celý měsíc do mateřské školy např. 

z důvodu nemoci, může být ve správním řízení na žádost zákonných zástupců snížena 

na ½ základní částky, tj. na 200 Kč. 

(4) Měsíční výše úplaty za dítě přijaté k 1. 9.   s pozdějším nástupem během školního roku 

činí ½ úplaty ze základní částky, tj. 200 Kč. Není brán zřetel na to, zda dítě bude 

docházet na celodenní či omezenou docházku na 4 hodiny.  

(5) Výše úplaty v době letních prázdnin je stanovena na 100 Kč za týden docházky dítěte 

do mateřské školy. 

 

Čl. 4 

                              Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 

 

(1) V měsíci červenci nebo srpnu bude provoz mateřské školy přerušen. Měsíční výše úplaty 

za předškolní vzdělávání dítěte bude činit: 

a) poměrnou část ze základní výše úplaty v závislosti na délce a rozsahu provozu, 

v případě, že bude probíhat provoz celý měsíc bez omezení a dítě bude docházet, 

hradí úplatu ve výši 400 Kč za měsíc v případě celodenní docházky a 250 Kč za 

měsíc v případě docházky omezené na 4 hodiny. 

b)  pokud dítě do mateřské školy v době hlavních prázdnin nedochází, nehradí 

zákonný zástupce úplatu, a to i v případě, že provoz probíhá, dítě musí být řádně 

omluveno a předškolního vzdělávání se neúčastní ani jeden v měsíci. 

c) pokud je provoz MŠ přerušen po celý měsíc, je úplata stanovena ve výši 0 Kč 

pro všechny děti. 

d) Základní částka úplaty se stanoví při přijetí dítěte do MŠ k 1. 9. příslušného 

školního roku  

 

(2) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných 

kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se 

úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru 

odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu 

vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní 



ředitel školy na přístupném místě ve školce neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo 

omezení provozu. 

 

 

Čl. 5  

Osvobození od úplaty 

 

(1) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky hmotné nouze dle 

zákona č. 117/2005 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče stanovené podle 

§ 36 až 43 uvedeného zákona.  

(2) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného                 

oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání dávek 

hmotné nouze nebo o přiznání dávky pěstounské péče. 

(3) Zákonný zástupce je povinen doložit nárok na osvobození od úhrady úplaty do termínu 

splatnosti úplaty. Za období, které nedoloží v řádném termínu, se úplata zpět nevrací, 

protože zákonný zástupce včas a řádně nevyužil práva žádat o osvobození od placení 

úplaty i přesto, že pobíral dávky hmotné nouze nebo dávky pěstounské péče.  

 

 

Čl. 6 

Podmínky splatnosti úplaty 

 

(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. 

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

 

 

V Třebíči     dne  25. 8. 2022  

 

 

 

 

 Mgr. Vítězslav Bártl 

ředitel ZŠ a MŠ Třebíč  

 Na Kopcích 342 

  

  


