
SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

1) Úplatu za předškolní  vzdělávání  dítěte v mateřské škole  tvoří  základní částka upravená o
případné snížení úplaty a stanoví ji ředitel školy na základě §123 zákona 561/2004 Sb. o předškolním,
základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. 

2) Výše základní částky je pro školní rok 2022/2023 stanovena na 350,- Kč měsíčně.

3) Osvobozen od úplaty je:  

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči
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 řediteli mateřské školy.

4) Základní částka se sníží v případě

 a) přerušení  provozu mateřské školy podle § 3 odstavce 1 vyhlášky č.  14/2005 Sb.,  Provoz
mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu,
případně v obou měsících. Základní částka se sníží poměrně, případně až na 0,- Kč.  
b) že dítě z důvodu nemoci nenavštěvuje mateřskou školu ani jeden den v kalendářním měsíci a
je rodiči řádně omluven (ústně do 14 dnů, při ukončení nemoci rodič doloží vyjádření lékaře), je
úplata za tento kalendářní měsíc snížena na 100,- Kč.
c)  docházky  dítěte,  které  se  vzdělává  v mateřské škole  v souladu s  §  34 odst.  10 školského
zákona. Částka se sníží poměrně nejvýše do částky 160,- Kč. 

5) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce a to buď
v hotovosti v  mateřské  škole,  nebo inkasem z účtu zákonného zástupce  společně  s  poplatkem za
stravné. 

6) Bezúplatné vzdělávání 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

7. Zrušuje se směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání ze dne 1. 9. 2021.

V Chanovicích  1.9.2022                                                      Mgr. Josef Štěrba, ř.š.
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