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Ředitelka mateřské školy Chodovická 1900, Praha 9 – Horní Počernice, (dále jen mateřská škola), na základě 

ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání 

a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 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"), možnost 

snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. 

Čl. 2 

Plátci 

1) Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

2) Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, dle § 123, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. 

a § 6, odstavec 6, vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy 

platí dle novely zákona 561/2004 Sb. od 1. 9. 2017 pro děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání, 

který následuje po dni, kdy dítě dovrší pátého roku věku, tedy i pro děti s odkladem školní docházky.  

Čl. 3 

Základní částka úplaty 

 

1) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období 

školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole 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 za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. 

 

3) Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, 

pokud 

- mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, 

- jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu, 

- jsou azylanty, 

- jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany, 

- jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany. 

4) Základní částka úplaty se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v „celodenním provozu“ 

mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí dle § 34, odstavec 10 školského zákona se v souladu 
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s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní 

provoz. 

5) Základní a snížená částka výše úplaty pro konkrétní školní rok je uvedena v příloze č. 1 této směrnice 

„Stanovení úplaty“. 

Čl. 4 

Snížení a prominutí základní částky úplaty 

1) Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka mateřské školy 

základní částku úplaty o 50 %, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného 

kalendářního měsíce z důvodu pobytu v ozdravném či léčebném zařízení, nebo z důvodu dlouhodobé nemoci 

dítěte. Přílohou žádosti bude kopie léčebného poukazu nebo potvrzení ošetřujícího lékaře o dlouhodobé 

nemoci dítěte. 

2) Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy bude osvobozen od úplaty za 

předškolní vzdělávání  

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 péči, 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 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 péče, 

- a tuto skutečnost čtvrtletně prokáže ředitelce mateřské školy. 

3) Základní částku úplaty, lze pro děti docházející na polodenní provoz snížit na částku úplaty odpovídající 

nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz. 

 Čl. 5  

Snížení úplaty v případě přerušení provozu 

1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle 

čl. 3 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení 

provozu, vůči celkovému počtu kalendářních dní v příslušném měsíci. Pokud bude dítě navštěvovat během 

prázdninového provozu různá zařízení mateřských škol, bude odpovídající úplata prováděna vždy 

v navštěvovaném zařízení. 

2) Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty 

vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem. 

3) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v průběhu školního roku mimo období 

uvedeném v Čl. 5 v bodě 1), nebo podle jiného právního předpisu – např. na základě rozhodnutí KHS 

nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka MŠ maximální výši úplaty poměrně poníženou podle 

délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 pracovních 

dnů v kalendářním měsíci, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

Čl. 6 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

1) Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy, bude osvobozen od úplaty za 

předškolní vzdělávání zákonný zástupce dítěte dle článku 4 odstavec 1, pokud přílohou žádosti bude kopie 

léčebného poukazu, nebo potvrzení ošetřujícího lékaře o dlouhodobé nemoci dítěte.  
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2) Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy, bude osvobozen od úplaty za 

předškolní vzdělávání zákonný zástupce dítěte dle článku 4 odstavec 2 a tuto skutečnost čtvrtletně prokáže 

ředitelce mateřské školy. 

3) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození 

od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže. 

Čl. 7 

Splatnost úplaty 

1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 05. dne aktuálního kalendářního měsíce, pokud ředitelka 

mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. 

2) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, pokud ředitelka 

mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou variantu úhrady. 

3) Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu 

za vzdělávání v mateřské škole (§ 35 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). 

Čl. 8 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

 

 

1) Stanovení základní a snížené částky úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole bude dle 

potřeby aktualizováno v příloze č. 1 této směrnice vždy pro příslušný školní rok. 

 

2) Pokud je dítěti nařízená karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve 

škole a úplata se hradí. 

 

3) Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na 

celé koruny směrem dolu. 

 

4) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 01. 09. 2021. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 08. 2021   Sestavila a vydala:  Bc. Dana Uhrová 

         ředitelka MŠ Chodovická  

         Praha 9 – Horní Počernice 


