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Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole 
 

Čj: 132/2020                                                                                Účinnost od 15.6.2020 

 

                    

Ředitelka MŠ Brno, Údolní 68, příspěvková organizace, vydává v souladu se zákonem 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

(školský zákon) a vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Brno, Údolní 68, 

příspěvková organizace. 

 

I. 

Základní ustanovení 
 

V souladu s odst.2 § 123 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), je vzdělávání v mateřské 

škole poskytováno za úplatu. Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte. 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. 

 

 

II. 

Výše základní částky 

 
Výši základní částky úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy 

tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě  

v uplynulém kalendářním roce (energie, spotřební materiál, služby). Základní částka se pro 

období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti  

v mateřské škole ve stejné výši.  

Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání pro aktuální školní rok je přílohou této směrnice. 

 

 

III.  

Osvobození od úplaty 
(§6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) 

 

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte:  

a)  který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi  

b)  nezaopatřeného, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  

c)  kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 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  

 



Rozhodnutí o osvobození od úplaty vydá ředitelka školy na základě žádosti zákonných 

zástupců dítěte a doložením příslušných potvrzení. 

 

 

IV.  

Úplata v případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy 

 
V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se 

úplata poměrně sníží. 

Pro kalendářní měsíc červenec a srpen, v němž bude mateřská škola zajišťovat omezený 

provoz, stanoví ředitelka školy zákonným zástupcům úhradu úplaty za předškolní 

vzdělávání dle vyhlášky č.43/2006 Sb. Tato úplata nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, 

která je stanovena pro měsíce, v nichž není provoz omezen, a to odpovídající rozsahu 

omezení nebo přerušení provozu. V kalendářním měsíci červenci nebo srpnu, v němž bude 

provoz mateřské školy přerušen (překážka na straně organizace), budou zákonní zástupci 

dítěte od úplaty osvobozeni. Informace o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy 

zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejpozději 2 měsíce před omezením 

nebo přerušením provozu školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky o 

přerušení nebo omezení provozu. 

 

 

V.  

Splatnost úplaty 

 
Úplata je splatná předem do 15. dne příslušného měsíce. V měsíci září se platba provádí 

v hotovosti u pokladníka mateřské školy, v ostatní měsíce bezhotovostně na účet mateřské 

školy: 4010041752/6800 

 

 
 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno Rozhodnutí o 

osvobození). Pokud opakovaně nebude částka neuhrazena ve stanoveném termínu a rodiče 

si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte 

do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 15.6.2020                                       

 

Hana Deissová, ředitelka školy 


