
Škola    Mateřská  škola  Svojetice, okr. Praha – východ
             Louňovická 358
Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty 
za předškolní vzdělávání
Č.j.:     97 / 2021 Účinnost od:  22. 9. 2021

Tento pokyn vychází z:
- § 123 zákona 561/2004 Sb., školský zákon
- § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
- se zákonem č. 472/ 2011Sb., ve znění pozdějších předpisů

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 zveřejní ji na 
informační tabuli mateřské školy 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.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních 
neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Pro školní rok 2021 / 2022 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši
773,-  Kč

Čl. III 
Snížení úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

a) které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce,
úplata se nesnižuje  -  stanovena na částku …  773  ,-       ….   Kč,  

b) během letních prázdnin, kdy je mateřská škola uzavřena červenec - srpen
snížená úplata je stanovena na částku …  0,-  …. Kč,  

c) v době vánočních prázdnin, kdy je mateřská škola krátkodobě uzavřena se
úplata nesnižuje.



Čl. III
Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná  do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet MŠ
– č.ú. - 181876035/0300  - variabilní symbol = datum narození dítěte 
Při zadání příkazu pro platbu zadejte  : jméno svého dítěte + poznámka ŠKOLNÉ
Školkovné neplatí dítě , pro které je předškolní vzdělávání povinné , nově i dítě s odkladem
školní docházky.

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, jedná se o porušení 
školního řádu , ředitelka školy může rozhodnout až o ukončení předškolního vzdělávání dle 
zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

Čl. IV
Osvobození od placení úplaty
 
a) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí (vzdělávání předškolních 
dětí) se poskytuje bezúplatně po dobu povinného předškolního vzdělávání po dobu jednoho 
roku, v případě odložené školní docházky po dobu dvou let. 

b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20
až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo 
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše 
uvedeného zákona , tuto skutečnost prokáže ředitelce školy a o toto osvobození písemně 
požádá.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tento pokyn je závazný pro všechny zákonné zástupce přijatých dětí k předškolnímu 
vzdělávání v Mateřské škole Svojetice a nabývá účinnosti dnem 1.9.2021

Ve Svojeticích  22. 9. 2021                                       Sylva Miškovská – ředitelka školy
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