
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, 666 01 Tišnov 

 č. j.: 172/2015 

Směrnice ředitelky školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání 

v Mateřské škole, Tišnov, U Humpolky 1686 pro školní rok 2015/2016 

 

I. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský 

zákon) a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů (vyhláška o předškolním vzdělávání) stanovila ředitelka školy touto směrnicí výši 

úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2015/2016 takto: 

Druh provozu MŠ: Výše úplaty: 

Celodenní provoz (víc než 6,5 hod) 520,- Kč/měs. 

Polodenní provoz (nejdéle 6,5 hod) 345,- Kč/měs. 

 

Dítě zapsané do celodenního provozu, 

s rodičem omezenou docházkou do MŠ 

z důvodu pobírání rodičovského příspěvku 

345,- Kč/měs. 

 

Dítě, zapsané do celodenního provozu, které 

se v souladu s §34 odst. 9 školského zákona 

nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole 

345,- Kč/měs. 

Dítě, zapsané do polodenního provozu, které 

se v souladu s §34 odst. 9 školského zákona 

nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole 

230,- Kč/měs. 

 

Podkladem pro výpočet výše uvedených částek úplaty za předškolní vzdělávání bylo 

skutečné čerpání neinvestičních nákladů v MŠ v roce 2014: 

Neinvestiční náklady celkem:   1 726 156,- Kč 

Počet dětí zapsaných v MŠ:   138 

Náklady na 1 dítě a 1 měsíc:   1042,- Kč 

       z toho 50% činí 521,- Kč 

Vzhledem k tomu, že měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných 

měsíčních neinvestičních nákladů školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte, 

byla měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v celodenním provozu MŠ stanovena na 

520,- Kč. 

V souladu s platnou legislativou byla v ostatních uvedených případech měsíční výše úplaty 

stanovena v částce nepřesahující 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz případně  

2/3 výše úplaty v příslušném provozu. 

 

II. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 



Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, 666 01 Tišnov 

Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne 

daného kalendářního měsíce, pokud se ředitelka školy se zákonným zástupcem dítěte 

nedohodne na základě jeho písemné žádosti na jiném termínu splatnosti úplaty. 

V případě ukončení předškolního vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce dítěte 

v průběhu měsíce je vždy požadována úhrada úplaty za celý měsíc. 

Dítěti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se poskytuje po dobu 

maximálně 12 měsíců předškolní vzdělávání bezúplatně. Bezúplatnost předškolního 

vzdělávání se netýká dětí s odkladem povinné školní docházky, kterým již bylo bezúplatné 

předškolní vzdělávání po dobu 12 měsíců umožněno v předchozím školním roce. 

 

III. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání 

Na základě písemné žádosti o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, podané 

před termínem splatnosti úplaty a za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 6 § 6 

vyhlášky o předškolním vzdělávání, rozhodne ředitelka školy o osvobození od úplaty za 

předškolní vzdělávání na daný kalendářní měsíc. 

Osvobozen od úplaty je: 

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 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, 

 pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2015 

 

V Tišnově dne 22. dubna 2014 

 

      Mgr. Andrea Musilová 

         ředitelka školy  

  


