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ZŠ a MŠ Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Žarošice 321 zastoupená ředitelem Mgr., 

Ing. Tiborem Zmrzlíkem na základě § 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto 

vnitřní směrnici. 

 Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole tvoří základní částka stanovená ředitelem školy na 

začátku školního roku, či v případě změny zákonů. 

I. Plátci úplaty 

Příspěvek platí zákonní zástupci dítěte, které je přijato do mateřské školy. 

 

II. Použití úplaty 

Mateřská škola použije úplatu výhradně na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na předškolní 

vzdělávání dětí. 

 

III. Výše úplaty 

Výše úplaty od školního roku 2017/2018 je stanovena základní měsíční částkou: 250,- Kč na dítě, Zákon 

561/2004 Sb.,  § 123. 

Dle §123 odst. 2 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.  
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1. Osvobozen od úplaty je: 

a) zákonný zástupce dítěte, které pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 

péči 

c) rodič, kterému náleží zvýšený příspěvek 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 

Osvobození od úplaty bude uplatněno, pokud tuto skutečnost (viz body a – d) prokáže řediteli ZŠ a MŠ 

Žarošice, vyhláška č.214/2012 Sb., §6 odst. 6. 

Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské 

škole, je stanovena úplata ve výši 2/3 základní částky dle vyhlášky 214/2012 Sb., §6 odst. 5 za 

kalendářní měsíc, což činí 167,- Kč.  

V době hlavních prázdnin je mateřská škola uzavřena vždy na 5 týdnů a v této době je stanovena 

úplata ve výši 0,- Kč. 

V době, kdy je mateřská škola během hlavních prázdnin otevřena a dítě ji nenavštěvuje celý měsíc je 

stanovena úplata ve výši 180,- Kč. 

O snížení úplaty rozhodne ředitel ZŠ a MŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.  

 

IV. Platby úplaty 

Úplata za předškolní vzdělávání je placena do 15. dne v měsíci. 

Při nezaplacení úplaty do 3 měsíců může být po písemném upozornění ředitelem školy ukončena 

docházka dítěte do mateřské školy dle zákona č. 561/2004 Sb., §35. Odst. 1d). 

Funguje-li mateřská škola jako náhradní, úplata za přijaté dítě he vybírána 1. den nástupu do MŠ 

učitelkou oddělení, do kterého je dítě přiděleno. Učitelka předá vybrané úplaty se jmenným 

seznamem účetní školy. 

 

V. Společná a závěrečná ustanovení 

Za dodržování tohoto vnitřního předpisu a vyřízení žádostí je odpovědná vedoucí učitelka MŠ. 

Za výběr úplaty za vzdělávání je odpovědná účetní školy. 

Za soulad vnitřního předpisu o úplatě za vzdělávání dle platných předpisů je odpovědný ředitel školy, 

který provádí kontrolu jeho dodržování. 

V Žarošicích 1. 9. 2019 

        Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík 

         ředitel školy 
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Se směrnicí o vybírání úplaty byly seznámeny: 

 

 

Čelková Jitka, DiS 

 

Pěnčíková Michaela 

 

Holková Zlata 

 

Kurzová Pavlína  

 

Maradová Lina 

 

Halasová Jana 

 

 

 

 


