
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s § 35 a §123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání. 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče 

nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.  

 

Čl. II 

Výše úplaty 

 

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a seznámí s ní 

zákonné zástupce dítěte 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. 

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské 

školy ve stejné měsíční výši. 

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. 

 

Podklad pro výpočet neinvestičních nákladů na dítě: 

 

Neinvestiční náklady roku 2020 celkem: 9 989 216,79 Kč 

Počet dětí zapsaných v MŠ: průměr na celý rok je 124 dětí  

Náklady na 1 dítě a 1 měsíc: 12422,211404 Kč 

z toho 50% činí 621,105702  Kč 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v celodenním provozu MŠ (déle než 6,5 hodiny), 

byla na školní rok 2021/2022 stanovena na 600,- Kč na dítě a měsíc.  

Pro děti v polodenním provozu (nejdéle 6,5 hodiny) byla stanovena na 400,- Kč na dítě a 

měsíc. 

 

Čl. III  

Snížení úplaty 

 

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte: 

1)  pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu 

dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem 

dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka 

mateřské školy ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v celodenním provozu na 

400,- Kč/měsíc a v polodenním provozu 266,- Kč/měsíc. 
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2)  pro měsíce červenec a srpen a jiné měsíce, kdy bude omezen nebo přerušen provoz 

mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (po dohodě se zřizovatelem) 

stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše 

úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Výše 

upravené úplaty bude zveřejněna na přístupném místě ve škole 2 měsíce před 

přerušením nebo omezením provozu školy v měsících červenec a srpen – viz. příloha 

č.2. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele školy o přerušení nebo 

omezení provozu. Případná dohoda ředitele se zákonnými zástupci, že dítě nebude do 

mateřské školy po určitou dobu docházet, není z právního hlediska omezením nebo 

přerušením provozu mateřské školy. 

3) Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu: 

a) krizové opatření vyhlášeného podle krizového zákona. 

b) nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona. 

c) nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

4) Snížení úplaty stanoví ředitel mateřské školy a zveřejní jej na přístupném místě ve 

škole (informační tabule, šatny tříd, www stránky školy, …) v souladu s vyhláškou č. 

14/2005 Sb.  

5) Pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v 

příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné 

zástupce. 

6) O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 16 odst. 10 

Školského zákona, rozhoduje ředitel školy. 

 

Ředitel mateřské školy také může rozhodnout o snížení úplaty dle (§ 123 odst. 4 

školského zákona za předškolní vzdělávání pro: 

a) děti s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo 

účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky,   

b) děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými 

vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými 

poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, 

c) jiný důvod, který není uveden v § 123 odst. 4 školského zákona. 

 

 

Čl. IV 

Splatnost úplaty 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná po dohodě se zákonnými zástupci v hotovosti do 15. dne 

příslušného kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za 

vzdělávání a nedohodne-li si písemně jiný termín úhrady, může ředitelka školy rozhodnout o 

ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb. § 35 odst.1 d. 

 

V MŠ Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace se úplata za předškolní vzdělávání vybírá 

spolu se stravným na daný měsíc: 

1. bezhotovostně 

2. výjimečně hotově v MŠ u vedoucí ŠJ Petry Celnarové, vždy v určený den (zpravidla 

poslední čtvrtek v měsíci)  

 

Čl. V 

Osvobození od placení úplaty  

Osvobozen od úplaty bude:  

a) zákonný zástupce dítěte, kterému je poskytováno povinné předškolní vzdělávání. 

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 (§ 123 ŠZ) 

b) 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), 

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

            na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

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., o státní sociální podpoře), 

 

 

U odst. b) c) a d) musí prokázat tuto skutečnost ředitelce mateřské školy. 

Osvobození od úplaty vyřizuje v MŠ Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace vedoucí 

ŠJ Petra Celnarová. 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

Tento pokyn nabyl účinnosti dnem 1.9.2019 a jeho změna dne 1.9.2021 

 

V Tišnově 15.3.2021                                                                    Edita Brnková 

                                                                                                       ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


