
Mateřská škola Bílá, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace 
 

Bílá 142, 739 15 pošta Staré Hamry,  IČO 750 27 461 
 

Ředitelka MŠ Bílá, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, vydává v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v platném 
znění směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole Bílá, Bílá 142, 739 15 pošta 
Staré Hamry  
 

Článek č.1 
                                                                Základní ustanovení 

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

poskytováno za úplatu. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte. Vzdělávání v posledním ročníku 

mateřské školy se poskytuje bezúplatně. 

 

                                                                           Článek 2. 

                Výše základní částky 

Výše základní částky se stanovuje tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních 

výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů poskytovaných ze státního 

rozpočtu. Základní částka se pro období od  1. září do 31. srpna následujícího kalendářního 

roku stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši. Výše základní částky je 

stanovena pro každý školní rok dodatkem této směrnice. 

 

                              Článek 3. 

                  Osvobození od úplaty 

a) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy ( dítě, které k 1.září  příslušného  

     kalendářního roku dosáhne 5 let )  a děti s odloženou školní docházkou  

b) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné   
    nouzi,   
c) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči, 
d) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. 
 

 
                                                                         Článek 4. 
                Snížení základní částky 
Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného 
kalendářního měsíce, lze základní částku na příslušný měsíc  snížit o polovinu, pouze však na 
základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. 
 

Článek 5. 
        Výše  úplaty v případě přerušení nebo omezení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů 

Směrnice - Úplata za předškolní vzdělávání 



Pokud je provoz mateřské školy přerušen, nebo omezen  ze závažných důvodů  (živelná 
pohroma,rekonstrukce a pod.) mimo hlavní prázdniny,  úplata se krátí poměrnou částí 
odpovídající rozsahu přerušení provozu MŠ. Vypočtená poměrná částka se zaokrouhluje na 
celé koruny směrem dolů.  Byla-li již úplata za příslušný kalendářní měsíc plátcem uhrazena, 
bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. 
 
 
                                                                          Článek 6. 
                                         Stanovení úplaty v měsíci červenci a srpnu 
V době letních prázdnin, kdy bude MŠ uzavřena se tato úplata neplatí. 
 
 

                                                                          Článek 7. 
                                                     Úplata dle vyhlášky 43/2006 Sb. 
 Ředitelka MŠ Bílá,  stanovuje výši úplaty za předškolní  vzdělávání   
- Děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského 
příspěvku (odst. 3) se stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní 
provoz.  
- Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské 
škole pro účely posouzení souladu s odst. 1 (odst. 4) se stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 
výše úplaty stanovené pro příslušný provoz. 

 
                                                                          Článek 8. 
                                                                   Splatnost úplaty 
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do posledního dne předcházejícího  
kalendářního měsíce, zpravidla při výběru stravného.   
Výjimkou jsou měsíc prosinec, kdy se úplata na měsíc leden  nevybírá v prosinci, ale až v lednu, 
se stravným na měsíc leden a  září, kdy se  úplata vybírá na měsíc září  až v prvním týdnu 
měsíce spolu se stravným.     
                                                                       
                                                                          Článek 9. 
                                                              Závěrečná ustanovení 
 
Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve 
stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka 
školy dle odst. d § 35 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, docházku dítěte do mateřské 
školy ukončit. 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.10.2009 a současně dnem nabytí účinnosti této 
směrnice se ruší směrnice č.1/ 2005 tj. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní 
vzdělávání dítěte v mateřské škole. 
 
         

 

             Ivana  Kokšová 
ředitelka MŠ 

 
V Bílé dne:  2.10. 2009                                                                                             
 



   
           

               Dodatek  č. 2  ke směrnici o Úplatě za předškolní vzdělávání  
 
Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon),vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v platném znění 
a na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 24.9.2009 stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty takto:  
                   
1. pro děti přijaté k celodenní docházce -                                                        170 Kč,- za měsíc 
             (úplata podle §6 odstavec 2) 
2. - Děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání         
               rodičovského příspěvku (odst. 3) se stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty  
               stanovené pro celodenní provoz.  
              - Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v      
               mateřské škole pro účely posouzení souladu s odst. 1 (odst. 4) se stanoví výše úplaty   
               odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz. 

              pro děti s omezenou délkou docházky  - nejdéle 4 hodiny denně          110 Kč,- za měsíc 
3. dětem, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku a dětem, kterým byl         
             povolen odklad povinné školní docházky se poskytuje bezúplatné vzdělání 
4.  úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do posledního dne   
             předcházejícího  kalendářního měsíce, hotově se stravným u vedoucí školní jídelny    
5. úplatu za dítě, které nebude docházet do MŠ ani jeden den v kalendářním měsíci, lze  
             poměrně snížit a to až na polovinu základní částky (§ 6 odstavec 5 vyhlášky č.14/2005 sb.     
             O předškolním vzdělávání v platném znění)  na základě písemné žádosti zákonného    
             zástupce 
6. jestliže bylo dítě zapsáno k předškolnímu vzdělávání  od  1.9. příslušného kalendářního  
             roku  a k tomuto datu  nenastoupí, hradí jeho zákonný zástupce úplatu za vzdělávání  až     
             od měsíce, ve kterém dítě začne do MŠ docházet, nejpozději však do 1.12. ( tj. max  3   
             měsíce)    
  
 
Při stanovení úplaty se ředitelka školy řídila  Směrnicí, která je k nahlédnutí na nástěnce v šatně 
MŠ.  
      
 
 
 
                                   Ivana Kokšová 
                                                                       ředitelka MŠ 
 
 
 
 
 
 
V Bílé 1.9.2016 


