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Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole 
Třebíč, ul. Okružní, příspěvkové organizaci 

 
  

Č.j. : 48/2020 
 
  
  
V souladu s ustanovením § 123 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále na základě ustanovení § 6 a § 7 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
(vyhl.č.43/2006 ,vyhl.č.214/2012),vydává ředitel Mateřské školy Třebíč, ul. Okružní (dále jen 
mateřská škola) tuto „Vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole“. 
  
  

Čl. 1 
Obecná ustanovení 

  
1.  Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen úplata) je tvořena 
základní částkou upravenou v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.  
  
2.  Základní částka se pro období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 stanoví pro všechny děti 
v mateřské škole ve stejné výši. Stejně tak se stanoví základní částka pro následující období, a 
to vždy od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte 
do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku. 
  
3.  Úplatu dle odst. 1 tohoto článku platí mateřské škole zákonný zástupce dítěte, je to 
povinná platba, která je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.  

 
 

  
Čl. 2 

Výše základní částky a splatnost úplaty 
  

1.     Základní částka úplaty pro období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 se stanovuje ve 
výši 400,- Kč měsíčně 
2.  Úplata za kalendářní měsíc je dle odst. 1, čl. 1   splatná  vždy nejpozději do 20. dne 
následujícího kalendářního měsíce, platí se společně se stravným buď v hotovosti do 
pokladny mateřské školy v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo převodem na účet školy u 
Komerční banky, č .u.:19-7756470207/0100. 
3. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem 

hotovosti od rodičů, termíny pro vybírání platby jsou v dostatečném předstihu 
oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. V jiné dny lze hotovostní platby provádět 
pouze výjimečně. 



4. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu 
mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky  
dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

 
 

  
Čl. 3  

Osvobození od úplaty 
  

Osvobozen od úplaty je (dle vyhl.č.214/2012) 
1. 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 zákona č. 366/2011 
Sb.)  
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 
na péči(§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 
366/2011 Sb.) 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) 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 (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
pokud  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

2. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na 
příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením z úřadu práce – 
odboru státní sociální podpory. 

3. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem řediteli mateřské 
školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v 
odstavci  1, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí  ředitele mateřské 
školy o této žádosti nabude právní moci. 

4. O osvobození nebo snížení úplaty v konkrétních případech, zejména dětí se sociálním 
znevýhodněním nebo se zdravotním postižením rozhoduje ředitel mateřské školy (školský 
zákon, § 164, odst. a). 

  
  
Čl.4 

Snížení základní částky úplaty 
  
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného 
kalendářního měsíce, se základní částka za příslušný kalendářní měsíc snižuje na polovinu 
stanovené základní částky- tj. na 200,- Kč měsíčně. 
 
 

  
Čl. 5 

Bezúplatné poskytování vzdělávání 
  

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání dětí před zahájením povinné 
školní docházky se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (Zákon č. 178/2016, §123 odst. 2). 



 
Čl. 6 

Přerušení provozu školy 
 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu 
delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne 
poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské 
školy. 
V případě přerušení provozu mateřské školy během prázdnin se podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, úplata poměrně sníží 

- v případě uzavření MŠ po celý měsíc je úplata nulová  
- v případě přerušení provozu MŠ jen v některých týdnech v měsíci se základní úplata 

poměrně sníží.  
 

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 
  

Tato vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole nabývá účinnosti 
dne 1. 9. 2020  
   
   
V Třebíči dne 31. 8. 2020 
  
  
  
                                                           
 
 
 
                                                                                                Bc. Vojtěch Široký 

                                 ředitel MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, ul. OKRUŽNÍ příspěvková organizace,  
Okružní 962/13, 67401 Třebíč, IČO 70940223 

 
 

 
Výpočet pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 

2020/2021 
 

 
 
Celkové neinvestiční náklady školy v r. 2017 ………………….………......1 233 769,- Kč 
Poměrný odečet nákladů na školní stravování…………………..…….…...….131 576,- Kč 
(energie, materiál, opravy) 
Neinvestiční náklady na předškolní vzdělávání v roce 2017………..............1 102 193,- Kč 
Neinvestiční náklady na 1 měsíc………………………………………………..91 849,- Kč 
Průměrný počet dětí v kalendářním roce 2017……………………………..….……..88 dětí 
Průměrný měsíční náklad na 1 dítě v roce 2017………………………..….….….1.043,- Kč 
Stanovená úplata na školní rok 2018/2019………………………………..…..……400,- Kč 
 
Úplata činí 38 % průměrných měsíčních nákladů na 1 dítě v uplynulém kalendářním 
roce. 
 
 
V Třebíči dne 11. 05. 2020 
 
 
                                                                                              ---------------------------------------- 
                                                                                                           Bc. Vojtěch Široký 
                                                                                                                   ředitel MŠ 

 
 
 
 


